
Београд, 28.август 2020. 

Драга Амира, 

Био сам мали када смо се упознали, тако да ти нисам запамтио име, па ћу те звати 

Амира, јер ми је неко дошапнуо да то значи принцеза. Од тада је пролетело пуних 12 

година, а ја често ухватим мисао која размишља о нашем сусрету. Сећам се да сам те срео 

у бедуинском селу у Сахари. Нисам очекивао да ћу у јари пустиње срести неку девојчицу. 

У даљини сам угледао тебе, скромну кућу у којој живиш и језеро иза ње и мислио да је све 

то фатаморгана. Када сам ти пришао, схватио сам да је само слика језера била оно што ми 

се привиђало. Ти си била стварна, а сведок томе је наша фотографија, коју чувам као 

нешто посебно.  

Док сам био млађи, посматрао сам ту фотографију као успомену на једно 

незаборавно путовање у Египат, али како сам бивао старији, имао сам све више питања, а 

бивало их је све више и више, што сам те дуже гледао. Размишљао сам: да ли идеш у 

школу, да ли уопште постоји нека школа у пустињи? Да ли знаш шта се дешава у свету иза 

твоје вреле Сахаре? Зато бих волео да ти некако пошаљем телевизор или рачунар, али се 

плашим да је то бесмислено, јер знам да живиш без струје, а интернета сигурно нема у 

пустињи. Сећам се да је једина играчка коју си имала била стара конзерва са којом смо се 

играли и били срећни. Данас многа деца у градовима имају превише играчака које само 

праве неред по кући, јер се деца данас ни не играју са њима, него живе у виртуелном свету 

и играју игрице на рачунару. А теби и мени је измамила осмех на лицу једна стара 

конзерва која је прво била шерпица у којој смо кували ручак, а онда је постала лопта коју 

смо шутирали по песку. Пало ми је на памет да ти сигурно немаш где да купиш сладолед 

или чоколаду. Видео сам доста животиња у вашем селу, а највише нојева, па сам 

размишљао да вероватно једеш нојево месо и јаја. Ја то никада нисам пробао, али сам чуо 

од једног друга да је веома укусно. Сећам се да сте пекли хлеб на плочи која се грејала 

исушеним камиљим изметом и да је то најукуснија тортиља коју сам пробао. Неко ће 

помислити да се на нашој фотографији рукујемо, а у ствари, ти ми дајеш парче тог хлеба. 

Сећам се и да смо по пустињској врућини пили чај, који је имао очаравајући мирис и укус. 

Одвела си моје родитеље и  мене до места где сте сушили много биљака за чајеве, јер ви, у 

вашем селу, не користите лекове, него се лечите биљкама. Показала си ми торбицу и 

огрлицу које си сама направила, била су права уметничка дела. И док већина нас у 

Београду као кућног љубимца има пса или мачку, твој љубимац је била велика двогрба 

камила преко које је било пребачено неколико ручно рађених шарених ћилима.  

Ми у Београду живимо брзо и некада ухватим себе како сам бесан, нервозан или 

фрустриран зато што хоћу нешто одмах и сад. А онда погледам тебе и схватим да многа 

деца у Африци немају ни делић онога што ми имамо и да им је највећи сан само да не буду 

гладна и жедна. Загледам се у нашу фотографију и смири ме то што си ми поклонила један 

осмех, парче хлеба и шољу чаја. Поклонила си ми у ствари оно што је за тебе највеће 

богаство.  

Хвала ти, Амира, за наш сусрет. Испод овог писма су наше фотографије. 

 

Твој пријатељ из далеког света, 

Урош Т. 
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