
 
 
 

 
 
 

Нaш пут у Велику Британију и Ирску  
 лето 2005 

(verzija 1, bez izleta u Brajton) 

 
 

ЈАКОВ БУДИМАЦ 
 

IV3 
 

Учитељица: Милица Николић 
 

Нови Сад, јун 2006. 



 2

 
Нaш пут у Велику Британију и Ирску – лето 2005. 

 

 
 



 3

 
 
Одлучили смо да као и прошле године путујемо по Европи. Нашли смо четворо 

пријатеља који су пристали да нас приме да спавамо код њих. 
Опет смо купили ИНТЕР-РАИЛ карте. Кренули смо 22.7.2005 у 12 сати увече.Требало 

је да идемо возом до Будимпеште па авионом у Велику Британију. Од жељезничке станице у 
Будимпешти па до аеродрома  возио нас је татин друг Ђорђе Микић. 

На аеродромз з Лондону нас је чекао наш први домаћин Звонко. Аеродром се звао 
Лондон Лутон. Звонко нас је одвезао код Соње и Миладина (кога смо све време звали 
Аладин) на роштиљ. Они су нам пријатељи а мама је радила у ,,Електро војводини” са њима. 

После роштиља Звонко нас је одвео код њега кући. Сви смо били јако уморни па смо 
одмах легли да спавамо. 

 
Први дан - 24.7.2005. 

 
Ујутру смо имали доручак са пуно сирева, салама и намаза. Све нам је то припремио 

Звонко. Потом смо ишли од станице Редхилл до станице Викторије, која је највећа станица 
у Лондону. На улицама је писало look left  или look right што значи гледај лево или гледај 
десно. То је писало зато што Енглези возе обрнутом страном него већина осталих па да се 
туристи не би збунили на коју страну да гледају кад прелазе улицу. 

Прво смо ишли пешке да видимо Вестминстерску опатију.То је једна катедрала у којој 
су се крунисали сви енглески краљеви и краљице. Тамо су такође сахрањени неки славни 
људи, на пример Исак Њутн. Нисмо улазили зато што није радила. После смо видели Биг 
Бен, то је чувена кула-сат а унутар ње се налази звоно.  

 
 
 
 
Близу врха су 

четири сата са све четири 
стране куле. Чули смо 
како звони. У близини 
Биг Бена лампе су имале 
круне.  
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Одатле се видео Лондон еуе. То је  огроман точак у који уђеш и он се споро окреће тако 

да можеш разгледати Лондон. То се и другачије зове Миленијум. Једно окретање у круг 
траје сат времена. Тамо нисмо ишли. Прошли смо поред једне мале палатице. Тамо су 
стражарили гардисти на коњима. Они нису смели да се помере.  

 
Онда смо стигли на Трафалгар сквер. То је један огроман трг а у средини је споменик 

Нелсону. Тај споменик изгледа овако: огроман стуб на њему Нелсон а доле око стуба се 
налазе четири лава. Нелсон је познат по томе што је први победио Наполеона у морској 
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бици. На Трафалгар скверу има јако много голубова. Успут смо видели неке људе који су 
надувавали огромне балоне од сапунице - велики 1м. 

Онда смо стигли у Британски музеј. Он је био бесплатан. Тамо смо видели мумије. 
Тамо је био и један човек кога су нашли пре неколико хиљада година. Још увек му се видела 
кожа и месо. Видели смо неколико костура. Видели смо Розета камен. То је један камен на 
ком је исти текст написан на три језика. Научници су помоћу тога дешифровали хироглифе. 
Видео сам много статуа из Грчке, Рима и Египта. Тамо је био и један стуб из Грчке. Тај стуб 
су Енглези украли Грцима и донели га у свој музеј. 

После музеја смо се почели враћати на станицу. Враћали смо се истим путем којим смо 
и долазили. Кад смо стигли на Викторију возом смо дошли на Редхилл-а. Тог дана смо 
прешли више од 10км. За вечеру нам је Звонко направио разне рибе: ража, орада, барбун и 
још две врсте. Било је јако укусно. 

 
Други дан - 25.7.2005. 

 
За доручак смо опет имали разне саламе, сиреве и паштете. Опет смо возом од Редхилла 

отишли на Викторију. Данас није падала киша, што мама тврди, да је за Енглеску реткост. 
Прво смо отишли у ,,Националну Галерију”. То је музеј слика. Он је исто бесплатан, 

већина музеја у Енглеској не наплаћује улаз. Прво смо видели Ван Гогову чувену слику са 
сунцокретима. Онда смо видели слику једне жене са чипкицама које су толико прецизно 
насликане да се једва могу видети голим оком. То је нацртао Леонардо де Винчи. Видели смо 
још много лепих слика. На крају смо на компијутеру гледали разне слике и увеличавали оне 
делове који су на били најзанимљивији. 

Пошто је ,,Национална Галерија” близу Трафалгар сквера тамо смо седели на клупи и 
ручали сендвиче. После ручка Тара и ја смо се пењали по бронзаним лавовима. Није било 
лако јер су лавови били велики и клизави али ипак смо успели. Кад смо сишли ја сам трчао, 
залетео се и лупио се о шипку која раздваја споменик од остатка трга. Толикосам јако ударио 
да сам пао и изгубио дах. Болело је јако али мало сам се одморио и наставили смо пут даље. 

Онда смо били на Пикадили срксу. То је један трг округлог облика са спомеником 

анђела. Обично кад се на телевизору прича о Лондону буде слика Пикадили сркса.  
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После смо били у ,,чајна тауну”. То је један кварт у Лондону где живе кинези и тамо су 

њихове продавнице и ресторани. Тамо је било много чудног воћа и све је мирисало на неке 
чудне зачине. Онда смо били у  Сохо-у. То је стари део Лондона где има много људи и 
кафана,пабова (енглеске кафане са великим шанком где може и да се једе). 

Кући смо се вратили пречицом кроз Греен парк, који води до Бакингемске палате. За 
вечеру нам је мама спремила кинеско јело. 

 
Трећи дан - 26.7.2005. 

 
За доручак смо имали сирни намаз ,,Филаделфиа”. Ни данас није падала киша, мама се 

чудила. Отишли смо од Редхилла до Викторије. Изашли смо на други излаз из Викторије 
који је ближи Бакингемској палати. Бакингемска палата је дворац у којој живи Енглеска 
краљица Елизабета II. Тамо у дванаест сати сваког дана је смена страже. То је направљено за 
туристе као велика атракција и права парада. Прво долазе стражари на коњима а потом пуно 
стражара-војника без коња који марширају уз музику. Стражари су имали црвене сакое, црне 
панталоне и огромне црне шубаре. Онда се нови стражари замене са старим и стари стражари 
одлазе. Смена страже је јако дуго трајала и окупило се много знатижељних  људи. После 
смене страже отишли смо у робну кућу Хародс.  

 
То је једна од 

највећих робних кућа 
на свету. Чак и 
краљица купује тамо. 
Тамо је било разних 
ствари чак неких што 
ни мама и тата никад 
нису видели. Једна 
хаљина је коштала 
осамдесет и пет 
хилјада динара и још је 
била на снижењу. Биле 
су неке египатске 
степенице где је све 
око тебе као у Египту, 
на пример свуда около 
су били написани 
хироглифи и на неким 
местима су лежале 
сфинге. Кад смо 

изашли запутили смо се ка Хајд парку. То је највећи парк у Лондону. У Лондону се сме 
газити по трави у свим парковима па зато обично људи леже по трави. Тамо смо ручали. 
После ручка смо отишли у спикерс корнер. То је један ћошак у ком можеш да причаш било 
шта, можеш да говориш против краљице и неће те ухапсити. Ја сам причао како је „Чајна 
таун“ мали и како кинеско јело, које је мама правила претходног дана,  није било онако 
укусно како га мама прави код куће. После Хајд парка смо ишли у другу робну кућу која се 
зове Селфриџ. Она није тако позната као Хародс, али је ипак било занимљивих ствари, на 
пример фонтана са около залепљеним рибама. После смо ишли до куће Шерлока Холмса. 
Он је један од најпознатијих детектива из прича и измишљен је лик. На основу прича о њему 
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су људи закључили  у којој би улици и на ком броју могла бити његова кућа и онда су ту 
кућу прогласили музејом. Било је затворено па нисмо могли ући али смо могли са прозора да 
видимо намештај и пуно разних старих и занимљивих предмета. То је било јако далеко од 
станице па смо се на повратку кући јако уморили. За вечеру нам је мама скувала шпагете. 
Биле су прелепе. 

 
Четврти дан - 27.7.2005. 

 
Данас смо ишли у Стоунхенџ и у град који се заве Бат. Стоунхенџ је једна 

праисторијска грађевина. Морали смо устати јако рано да би све то обишли. За доручак смо 
имали виршле.  

 
Стоунхенџ се налази у јужној Енглеској близу града Солзбери. На путу до тамо морали 

смо преседати на мојој омиљеној станици Клепем Џанкшен. Кад смо стигли узели смо 
посебан аутобус за Стоунхенџ где је био и водич. Он нам је причао разне ствари о граду, што 
смо Тара и ја добро разумели јер већ неколико година учимо енглески језик. Кад смо стигли 
ветар је јако дувао. Научници су открили да је Стоунхенџ грађен 1600 година пре нове ере. 
Састојао се од два круга камених блокова, а спољашњи зид, висине 4м и ширине 2м и 50 цм. 
Сада има много мање камених блокова али се ипак види како је то изгледало. Научници су 
утврдили да су градитељи Стоунхенџа доносили то камење са 180км од тог места. Камени 
блокови су имали изпупчења и удубљења као најједноставније лего коцке. Док смо се 
шетали око Стоунхенџа некако сам се чудно осећао. Мама и тата кажу да се осећа нека 
необична енергија и мистична атмосфера. Научници још не знају да ли је Стоунхенџ био 
храм, жртвеник или праисторијска опсерваторија. Стоунхенџ због свега тога спада у једно од 
светких чуда. На крају нас је возач вратио у центар Солзберија.  

 
Одлучили смо да се мало прошетамо по граду. Видели смо једну цркву која има највећи 

торањ у Европи од свих цркава из тог периода. Отишли смо на станицу и ухватили воз за Бат. 
У Бату је пљуштала киша, што мама каже да је уобичајено време за Енглеску. Бат је 
најлепши град у Великој Британији. То је заправо бања. Видели смо једно Римско купатило.  
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Мало смо се шетали по Бату. Отишли смо возом натраг у Редхилл. За вечеру нам је 
мама скувала кромпир паприкаш. 

 
Пети дан - 28.7.2005. 

 
Данаас смо за доручак опет имали разне намазе и сиреве. Отишли смо до Викторије а 

потом до Гринича. Прво смо ишли да видимо нулти меридијан који пролази кроз место које 
се зове Гринич. То се налази у једној 
опсерваторији на врху неког брда.  

 
Тамо је  улаз био бесплатан. 

Изнад означеног меридиана налазио 
се најтачнији сат на свету. После смо 
се прошетали по опсерваторији. 
Видели смо прави телескоп. Онда 
смо сишли у музеј поморства. 
Видели смо разне старе бродове. На 
трећем спрату су се налазиле разне 
справе на којима се деца играју. Тамо 
смо видели како рониоц види под 
водом, како се брод креће, слали смо 
једно другом поруке помоћу 
Морзеове азбуке и пуцали из топа 
бродова који су направљени као 
анимације на компјутеру. Било је 
јако занимљиво. Онда смо ручали 
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поред једног јако великог брода. Тај брод је преносио чај из Кине у Велику Британију и он је 
једини сачувани брод тог типа. После ручка смо ишли возом до града који се зове Виндзор. 
Тамо смо видели краљичин дворац. У тај дворац краљица долази на одмор. Пре неколико 
година у дворцу је био огроман пожар па је трајало јако дуго да се поправи. Нисмо улазили 
јер нисмо имали времена.  

 
У то месту се налази једна јако чувена школа која се зове Итон. Тамо смеју да иду само 

дечаци то јест то је школа само за дечаке који имају специјалне униформе и остају целе 
године у школи у интернатима. Након тога смо се вратили у Редхилл. 

 
Шести дан - 29.7.2005. 

 
Данас смо од Звонка кренули код наших пријатеља Шендула. Они су живели у граду 

који се зове Ковентри (видети стрелицу на слици). Тамо се налази фабрика за производњу 
чувених енглеских таксија. Шендуле имају двоје деце. Андреу која је имала четири године и 
Давида који је имао две године. Тог дана се нисмо нигде шетали. Код Шендила смо имали 
роштиљ у дворишту њихове куће. 
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Седми дан - 30.7.2005. 
 
Данас нас је Данијел Шендула одвезао у Шекспиров родни град – Стејтон апон Ивон. 

Одшетали смо до Шекспирове куће.  
Била је стара и све је зид отпадао  са 

ње. Кућа је била направљена од блата и 
сена. Нисмо улазили јер су мама и тата 
проценили да је прилично скупо а чекале су 
нас још неке веће атракције које смо хтели 
да видимо. Затим смо се одшетали до 
Шекспировог гроба. То је била једна доста 
велика зелена пољана. Мало смо разгледали 
Шекспиров гроб и одлучили да прошетамо 
по граду. Мало смо се шетали и видели 
једну малу речицу и одлучили да пређемо 
преко ње скелом. То је био неки мали 
чамчић који је био на неком ланцу и онда 
кад један човек у чамцу врти точак чамчић 
се покреће. Кад смо прешли на другу страну 
мало смо се прошетали по паркићу. Било је 
време да се вратимо, али смо онда сазнали 
да Данијел не може доћи по нас колима. 
Његова жена Наташа Шендула се породила 
баш тог дана. Морали смо да идемо кући 
аутобусом. Када смо стигли у Ковентри 
сазнали смо да не можемо да идемо 

аутобусом до Шендула. Морали смо ићи пешке што наши родитељи воле јер се онда најболје 
може разгледати и упознавати град. Моја сестра и ја смо једва издржали јер Шендуле станију 
прилично далеко од станице. Када смо стигли сазнали смо да се беба зове Доријан.  

 
Осми дан - 31.7.2005.  
 

Данас смо ишли у 
један веома стари, 
али један од 
најлепших замак - 
Ворик. Кренули 
смо рано ујутру 
пошто смо морали 
возом да идемо у 
град где је био 
Ворик.  
 
Када смо стигли 
прешли смо 
неколико улица и 
дошли до једног 
малог тунелчића. 
Ушли смо у 
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тунелчић. Када смо изашли из тунела, били смо у малој шумици. Постајало је све мрачније, 
хладније и страшније и онда смо одједном  били у дворишту дворца. Било је то као у бајци. 
Било је неколико занимљивих догађаја који су се дешавали у одређена времена. Прво смо 
отишли да видимо трениране птице. Тамо се било много људи окупило. На почетку је био 
један огроман соко. Он је летео с дрвета на дрво. Када дресер каже „Дођи“ он с дрвета долети 
на дресерову руку. После тога био је један кондор. Када је дресер бацио храну кондор је 
ухватио пре него што је пала. Онда је дресер викнуо и орао са куле далеке око 200 метара је 
долетео на његову руку. Дресер је био обучен у средњевековно одело. Све то скупа је било 
невероватно занимљиво. Када се представа завршила отишли смо да ручамо. После смо 
ишли да видимо витешки турнир. Ту је била представа где су ратници јахали коње, залетали 
се коњима једни на друге и гађали се штаповима.  
 

 
То је у ствари 
била представа а 
витези су били 
глумци који су 
све то глумили. 
Прво су требали 
да се залете и 
покупе што 
више обруча. 
Када су то сви 

урадили, 
кренули су да се 
боре. Борили су 
се свако са 
сваким. Било је 
их је занимљиво 
гледати како се 
бацају по трави. 

Када су се борбе завршиле, отишли смо да видимо највећи  
 
 
катапулт у Европи. Био је огроман. Потом смо обишли тамнице у којима су држали 
затворенике. На зидовима су биле ручке да се закаче руке затвореника. Било је јако много 
степеница које су биле јако стрме. Отишли смо да видимо како су ковачи правили стреле. То 
су биле лутке које су као радиле оно што су ковачи радили. На крају смо отишли да видимо 
где су живели владари. Собе су биле украшене златом, а столови су били изрезбарени. Било 
је касно, па смо морали да се вратимо кући. Сели смо на воз и отишли. 

 
Вечерали смо и поздравили смо се од Шендула. Назвали смо такси и кренули. Таксији у 

Енглеској личили су на лимузине. Са обе стране су била седишта само што између није био 
сто. Стигли смо на железничку станицу и ушли у воз. Пошто је била ноћ, а ми смо ишли у 
Шкотску морали смо да спавамо у возу. 
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Девети дан - 1.8.2005. 

 
Мама и тата су ме пробудили јер је воз улазио у Единбург. Сишли смо на станицу, било је 
седам сати. Мама је отишла и ставила кофере у неке сефове - локере. Отишли смо у један 
паркић и тамо смо доручковали наше сендвиче.  
 
После доручка, отишли смо да се распитујемо за туре на језеро Лох Нес, што смо планирали 
да видимо. Потом смо се шетали по граду, који је један од најомиљенијих градова моје маме. 
Тамо се налази један стари дворац на врху вулканске планине.  
 
Обишли смо дворац, гледали град са њега. И тамо смо обилазили собе и затвор који се 
налази у подруму дворца. У том затвору се налазе чудне анимације, као мали филмови, по 
зидовима, па се чини као да су затвореници баш тамо и да причају, свађају се, једу.  
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Било је време за ручак, моји родитељи су тражили неки добар ресторан, али смо ипак на 
крају завршили у Мекдоналдсу. Када смо ручали, полако смо се враћали на железничку 
станицу. Свуда около по граду били су Шкоти обучени у кариране сукњице. Неки су стајали 
на улици и свирали у гајде. Стигли смо на станицу. Сачекали смо воз за једно мало место 
Форес где имамо апартман.  
Апартман је тата резервисао од Звонка преко интернета. Свуда смо тражили тај апартман, 
али једва смо га нашли. Морали смо да питамо једну жену. Она нам је рекла тачно где се 
апартман налази.  
 
Када смо стигли мама је остала да се распакује, а ми смо отишли да видимо Камен од пикта. 
Пикти су били мали људи који су живели у Шкотској пре Шкота. Они су своју кожу фарбали 
у плаво. Они су написали нека тајна слова и шаре на једном великом камену који се налзио у 
Форесу. Камен је био препун тих шара, није било место на том камену где није било нешто 
изшарано.  
Било је време да идемо на спавање. Вратили смо се у апартман и легли у кревет.  
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Десети дан - 2.8.2005. 
 
Данас смо ишли на Лох нес. Када смо се пробудили, устали смо и отшли на прави шкодски 
доручак. После доручка кренули смо на станицу. На станици смо видели неколико малих 
браон зека. Претрчавали су пругу. Стигао је воз и ми смо ушли. Изашли смо у Инвернес. 
Када смо стигли отишли смо до аутобуса за туру Лох неса.  
 

 
Било је три групе: 
жута, плава и 
љубичаста. Група је 
зависила од тога да 
ли прво идеш 
аутобусом или 
бродом и колико дуго 
тура траје. Ми смо 
били љубичаста 
група. Аутобусом 
смо стигли до Лох 
неса.  
 
Сели смо у брод и 
кренули. Возили смо 
се бродом, а водич 

нам је причао да се мисли да постоји чудовиште у Лох несу које се зове Неси. Мало смо се 
провозали и дошли на једну пољану где се налазио стари, разрушени замак Уркарт.  
 
Мало смо се прошетали по замку. Видели смо разне старе посуде и један катапулт. Док сам 

гледао у језеро 
учинило ми се да сам 
видео Неси. Био сам 
срећан што сам 
можда видео Неси. 
Кренули смо даље. 
Ишли смо у музеј 
Неси. Видео сам 
разне машине и 
подморнице које су 
тражиле Неси. Тамо 
су били и разни 
снимци језера и онога 
што се мисли да је 
Неси која извирује из 
језера. Када смо све 
то лепо разгледали, 
вратили смо се у 

Инвернес. Када смо се вратили, ишли смо на другу туру. То је била вожња бродом и 



 15

покушали смо да угледамо делфине. Мама није ишла јер је мислила да је то безвезе. Капетан 
Скипи се трудио да видимо неке делфине, али на жалост нисмо видели ни једног. Били смо 
јако тужни. Било је касно, па смо се вратили у Форес. Када смо стигли у апартман, вечерали 
смо и легли у кревет. 
 

 
Једанаести дан - 3.8.2005. 

 
Данас смо се 
укрцали у воз који 
иде само по неким 
лепим шкотским 

пределима. 
Отишли смо на 
станицу и ушли у 
воз. Ишли смо два 
сата у једну 
страну и гледали 
разне планине и 
прелепе шкотске 
пределе. Тај део је 
најлепши предео 
у Британији. 
Успут смо јели 
шкотску питу са 

овчијим изнутрицама. Јако нам се свидела.  
 
Сишли смо на једној јако малој станици где није било ни људи. Нисмо ишли на последњу 
станицу јр смо желели да се одмах вратимо возом назад. Воз за назад је кретао само један 
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минут после доласка нашег воза па смо се бојали да га нећемо ухватити. Пошто је то био 
последњи воз за назад нисмо хтели да ризикујемо. Станица је била само 2-3 метра дуга. Воз 
стаје на ту станицу само ако му машеш. Поред станице стојале су чудне, Шкотске краве са 
дугачким шишкама преко очију. Када смо видели да воз долази, махнули смо му и он је стао. 
Враћали смо се истим оним путем којим смо и дошли. Када смо стигли у Инвернес, вечерали 
смо у пабу познато енглеско јело фиш-енд-чипс. После смо ухватили воз за Лондон јер смо 
требали да путујемо за Ирску. 
 
 
Дванести дан - 4.8.2005. 
 
Путовали смо целе ночи до Лондона из ког смо требали да ухватимо воз за Ирску. У Ирску 
смо ишли код наших пријатеља Кутијеваца. Они су имали троје деце: Милоша, Теодору и 
Уроша, који се оперисао, па није био тамо. Милош је имао пет година, Теодора три, а Урош 
девет. Кад смо возом стигли до обале Енглеске, ушли смо у највећи брзи трајект на свету 
који вози преко мора за Ирску.  
 

 
 
 
Имао је моторе од Џамбо-џета. У њему је било разних ствари, као на пример Џек-пот, 
ресторани, продавнице. На предњем делу су се налазили огромни прозори са којих се видело 
море. Када смо се приближили Ирској гледали смо како нам се Ирска приближава што је 
било јако занимлјиво. Ја сам болестан, па сам већи део времна спавао. Путовали смо два сата.  
 
Када смо стигли код Кутијеваца, сви осим мене кренули су да обиђу Даблин, а ја сам остао 
да спавам. Када су се вратили, пробудио сам се и легао у кревет. 
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Тринаести дан - 5.8.2005. 
 
 
Када смо се пробудили отишли смо на доручак. Кутијевци као и Шендуле имају кућу на 
спрат. Доле је кухиња и дневна соба а горе су спаваће собе. После доручка смо отишли на 
аутобуску станицу. Ушли смо у двоспратни аутобус, били смо у предњем седишту горе 
одакле је поглед најбољи. Отишли смо у центар. Ишли смо у даблински замак. Тамо нам је 
водич причао разне приче о краљевима и краљицама. Једна занимљива прича је да су 
конобари када су доносили храну краљу морали су да певају да не би могли да једу краљеву 
храну. Још нам је рекао да је грб Ирске исти као и грб пиваре Гинис, само обрнут. Пивара се 
због тога бунила.  
 

 
 
Када смо видели краљевске собе, отишли смо да видимо катакомбе. Тамо смо видели какве 
су оригиналне зидине тог дворца. Видели смо остатак канала који је опкољавао замак. Био је 
зеленкасте боје. Када смо разгледали дворац, мало смо се прошетали по Даблину. Нисмо 
видели ништа занимљиво. Потом смо морали да журимо јер смо имали  
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свечану вечеру код Кутијеваца са маминим и татиним бившим студентима. Мама и тата су 
после вечере нешто причали са студентима, а Тара и ја смо отишли на спавање. 
 
Четрнаести дан - 6.8.2005. 
 
Данас смо са Кутијевцима ишли у обилазак околике Даблина. Прво смо ишли у једну 
огромну пећину. Доручковали смо и почели да се спремамо. Пошто нас је било много, ишли 

смо са двоје кола. Милош 
и ја смо седели у гепеку. 
Путовали смо неколико 
сати. Ишли смо све дубље 
и дубље у земљу 
степеница. Пећина је била 
огромна и ледена. Била је 
пуна сталактита и 
сталагмита. Шетали смо 
се, а водич нам је 
објашњавао разне ствари. 
Било је доста мрачно, и тек 
понегде је било мало 
светла. Мени је било јако 
хладно, иако сам на себи 
имао три јакне. На крају је 
водич угасио светла да 
видимо како је слепим 
мишевима. Ништа нисмо 
видели, био је потпуни 
мрак и јако смо се 
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уплашили. Ипак нам је било занимљиво.  
 
Даблин је познат по јако пуно пабова у граду. Пабови су као мале кафанице. Отишли смо у 
један паб да попијемо нешто. Када смо ми деца попили наше сокове, а родитељи чувено 
Ирско пиво сели смо у кола и вратили се кући. Вечерали смо и отишли на спавање. 
 
 
Петнаести дан - 7.8.2005. 
 
Данас смо требали да идемо на једно место слично Стоунхенџу које се зове Њугреинџ.  

 
 
Кренули смо двоспратним аутобусом до центра Даблина. Из центра смо ухватили воз за град 
у коме се налазио Њугреинџ. Када смо стигли, мама и тата су се распитивали где је 
Њугреинџ. Сазнали смо да имамо аутобус тек поподне. Аутобус смо чекали сат времена. Кад 
је стигао, отишли смо до Њугреинџа. Када смо хтели да купимо карте испоставило се да су 
све карте распродате. Били смо тужни. Њугреинџ смо само гледали из даљине, видели смо 
само једно брдашце са огромним камењем. Морали смо се вратити код Кутијеваца. Када смо 
се вратили отишли смо на спавање. 
 
Шеснаести дан - 8.8.2005. 
 
Данас смо се опраштали од Кутијеваца. Одвезли су нас до пристаништа за трајекте. Данас 
сам коначно провео дан без температуре. Зато што је трајект требао да дође тек за неколико 
сати, тата, Тара и ја одлучили смо мало да прошетамо.  
Када смо се укрцали на трајект отишли смо на задњи део брода. Видели смо моторе од 
Џамбо-џета. Били су огромни. Шетали смо се по трајекту, јели, пили и забављали се. Кад смо 
стигли Британију ухватили смо воз за Лондон. У Лондону смо били смештени у Соњиној и 
Аладиновој кући. Ми смо били сами у кући јер су они били у Новом Саду на годишњем 
одмору. Зато што Соња није била ту, њена пријатељица нам је купила  храну. Када смо се 
окупали отишли смо на спавање... У Енглеској имају чудне славине у купатилима и 
кухињама. Имају посебне цеви за хладну и толу воду, тако да никако не можеш на направиш 
млаку воду која тече из једне славине. 
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Седамнаести дан - 9.8.2005. 
 
Данас смо ишли у један доста велики музеј авиона. Тамо има разних занимљивих авиона. 
Ујутру смо доручковали. Тај музеј се налазио у једном граду који се зове Кембриџ. Кембриџ 
је град у коме има пуно факултета и студената. Сачекали смо аутобус за Кембриџ. Када је 
аутобус стигао, отишли смо у Кембриџ. Када смо стигли, мама је отишла да се шета по граду, 
јер њу музеј авиона није занимао, а ми смо отишли у музеј. Музеј је био огроман. Прво смо 
отишли да видимо најбржи путнички авион на свету КОНКОРД.  

 
Ушли смо у њега. Било 
је две класе. У првој 
класи седишта су била 
већа и удобнија, а у 
другој мања и 
неудобнија. Изашли 
смо из конкорда. 
Отишли смо да видимо 
ратне авионе из другог 
светског рата. Видели 
смо енглески авион 
спитфајр и немачки 
авион месершмит. На 
месершмиту је био 
неки знак то јест 
Хитлеров кукасту крст, 
а на спитфаиру круг у 

кругу.  
 
 
Отишли смо да видимо шпијунски авион тандрбрд који је летео до ивице атмосфере. Био је 
црн са спљоштеним крилима. Када смо завршили са разгледањем отишли смо по маму. Мало 
смо прошетали по Кембриџу. Кембриџ је град пун универзитета. Видели смо неке 
универзитете. Када је почело да се смркава, вратили смо се кући. Одмах смо легли на 
спавање. 
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Осамнаести дан - 10.8.2005.      
  
Данас смо ишли у забавни парк Леголенд. Леголенд се налази у граду који се зове Виндзор. 
Када смо се пробудили устали смо и почели да пакујемо сендвиче и воду.  

 
 
Када смо се спаковали, кренули смо ка станици. Када смо стигли у Виндзор, морали смо да 
сачекамо посебан аутобус за Леголенд. Тата је остао да разгледа Виндзор, јер се он боји 
ролеркостера. Стигли смо у Леголенд. Неке статуе около биле су направљене од Лего 
коцкица. Прво смо одлучили да се мало прошетамо. У Леголенду је било неколико делова, на 
пример: шума у којој си био у некој малој шумици, дворац где си био у дворцу и град где су 
зграде биле од Лега. У сваком делу било је занимљивих ствари. Прво смо отишли у шуму. 
Отишли смо на једног паука од Лега. Ту седнеш у нека мала седишта и вртиш се около.  
После тога смо отишли у дворац на један ролеркостер. Била је јако велика гужва, па смо у 
реду чекали пола сата. Када смо дошли на ред сели смо у неког змаја. Прво је ишао јако 
споро и онда је одједном ишао великом брзином доле. Тара и ја смо се јако уплашили, па смо 
вриштали. Једва смо дочекали да изађемо, а мама је отишла још један пут. Када смо то 
завршили отишли смо да ручамо. После ручка отишли смо да гледамо филм у четри 
димензије. Ставили смо неке посебне наочаре да би видели тај посебан ефекат, као да се све 
дешава баш тог момента пред нама. Тако када су се неки цртани ликови тркали по кањону 
чинило се као да на нас иде прашина, а кад су се тркали по снегу, на нас као да је падао снег. 
После филма, отишли смо поново у дворац на један мањи ролеркостер. Опет смо сели у змаја 
и возили се. После ролеркостера отишли смо у посебан градић да гледамо једну представу, 
али представа је отказана, јер је почела киша.  
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Отишли смо у центар маште, где смо се пењали на једну кулу. Седнеш на седишта и онда 
помоћу канапа се подигнеш и онда се пустиш и падаш доле. Било је јако занимљиво. Када је 
престала киша, отишли смо у земљу авантура. У земљи авантура смо отишли у један возић 
који се окретао, а иза је био диносаурус од Лега. Док се возић окретао имао сам осећај да ћу 
да испаднем кроз врата, али нисам. Касније смо отишли у земљу авантура на Оријент 
експрес.  
Сели смо у један воз који је ишао около, а нас су животиње од Лега прскале водом. Када смо 
изашли из Оријент експреса мама се изнервирала што смо мокри, а Тари и мени је то било 
занимљиво. На крају смо отишли у центар маште, где смо сели у неке аутиће који су били 
уздигнути 8 метара од земље.  

Њима смо се 
возили и 
разгледали цео 
Леголенд. После 
тога морали смо 
да се вратимо 
кући а већ је 
било и касно. 
Отишли смо у 
Виндзор да 
покупимо тату. 
Заједно смо 
кренули кући, 
али воз је стао 
из непознатих 
разлога. Изгледа 
је један човек 
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пао у шине и воз га је погазио. После дужег чекања воз је ипак наставио. Када смо стигли, 
испричали смо тати шта смо све радили и онда отишли у кревет. 
 
Деветнаести дан - 11.8.2005. 
 
Данас смо ишли у Бакингемску палату.  
Пошто смо док смо били код Звонка купили карте, нисмо морали да купујемо него смо 
отишли у дворац у заказано време.  

 
Били смо јако узбуђени јер је то дворац у ком краљица стварно зиви. Сваког августа она 
одлази на одмор а њен дворац постаје музеј који туристи посећују. Узели смо неке 
микрофончиће на које су нам причали за сваку собу нешто што је важно за њу. Јако смо 
добро разумели причу тако да су мама и тата били поносни на наше знање елглеског.  

 
Намештај је био изрезбарен и многе чиније на 
столовима биле су од злата. У собама су биле 
окачене разне уметничке слике. Када смо 
разгледали палату, прошетали смо се кроз 
краљичино двориште. На крају смо купили чај 
који пије краљица. Мало смо се прошетали по 
Лондону док није пао мрак. Вратили смо се 
кући и легли на спавање.   
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Двадесети дан - 12.8.2005. 
 
Данас нам је био последњи дан у Великој Британији. Тара, тата и ја смо отишли да видимо 
разне музеје, а мама је остала да се пакује. Прво смо отишли у Тауер оф Лондон.  
 

 
 
То је један огроман замак у Лондону. Отишли смо да видимо краљичине дијаманте. Видели 
смо ко су све били преци краљице Елизабете Друге. Видели смо какве су круне имали 
краљеви. Краљица Викторија је имала јако малу круну. Видели смо разне штапове и мачеве. 
Тара се питала како овде има тако много врана. Тата је рекао да се мисли да ако те вране 
нестану, потопиће се цела Велика Британија. Отишли смо да видимо тамницу. На зидовима у 

тамници били су разни потписи и разне 
слике које су затвореници цртали. Ишли 
смо да видимо собу за мучење. Видели 
смо разне ствари за мучење, на пример, 
један јако мали простор у који се угура 
затвореник и умре у томе или машина на 
коју легнеш, закаче ти се руке и ноге за 
ланац и истежу те.  
Видели смо неке оклопе од краљева. 
Када смо разгледали Таур оф Лондон, 
отишли смо у музеј науке. У музеју 
науке смо видели прву парну 
локомотиву. Била је веома стара и била 
је црне боје. Такође смо видели ракету 
којом су Немци бомбардовали Енглезе.  
 
На крају смо видели капсулу ракете 

Аполо 10 која је први пут отишла у свемир. Била је мала и једва је човек могао да стане у њу.  



 25

На крају смо отишли у природњачки музеј. Отишли смо да видимо пањ огромног дрвета 
секвоје. Пањ је био пун танких годова и био је 4-5 метара висок. После смо отишли да 
видимо разне препариране животиње. Видели смо препариране медведе и још разних 
животиња на пример видру. Ушли смо у једну огромну собу пуну костура од китова.  
 
 
 
Била је ту и једна макета плавог кита у оригиналној величини. Отишли смо на ручак. После 
ручка смо одлучили да одемо да гледамо костуре од диносауруса. Било је ту разних костију и 
лобања, али нама се ипак највише свидео ти рекс који се померао. Музеј је почео да се  

 
затвара па смо морали да изађемо. На повратку ка кући отишли смо на станицу Кингс крос 
са које је Хари Потер, у првој књизи, кренуо у Хогвортс. После тога смо се вратили кући. 
Били смо јако тужни што је наш последњи дан у Великој Британији прошао. Сутрадан смо 
таксијем отишли на аеродром а онда авионом до Будимпеште. Тамо нас је опет дочекао 
Ђорђе Микић који нас је одвезао на воз. Ноћним возом смо стигли у Нови Сад. 
 
  
 


