
Duša moja  hrvatski je kraj 

 

Tu gore uz Dilj goru smjestilo se maleno selo u kojem sam ja provela prve dane svoga 
života, selo  Grgurevići. U 50-tak domaćinstava živi oko 70 stanovnika. U Grgurevićima 
svaka osoba počevši od one djevojčice od 3 godine pa sve do neke starice od 86 
godina svako tu zna tko mu je u susjetstvu, to nikako nije kao u nekoj zgradi gdje 
stanar ne zna s kim djeli svoj zid. Ovdje ljudi rijetko odlaze u grad tj. odlaze samo u 
slučaju bolesti ili tijekom velikih blagdana kako bi si mogli nešto više kupiti. Ako ide 
jedna osoba zbog sve većeg poskupljenja autobusa a i goriva. (Kako bi ljudi što više 
zaštedjeli) ta će jedna osoba kupiti namjernica ne samo sebi nego i svojim susjedima. 
Kad se u jesen bere kukuruz cijelo selo dođe (kod tog domaćina) i koliko god bilo 
prikolica za podići na tavan sve će to u trenu nestati. U Grgurevićima dobro ide onaj 
slog „Kad se male ruke slože sve se može, sve se može“. Ali na žalost zbog boljeg ali i 
lakšeg života sve se više ljudi iseljava, a rijetki se kad i ikad vrate. No bezobzira na to 
što smo se moja obitelj i ja prije dvije godine odande iselili, vjerujte mi! Ja nikada 
neću zaboraviti te bijele zimske dane. Kad  se probudimo nebi ni zube oprali, a već bi 
bili u nekom sjeniku i punili si vreće kako bi na njima što brže jurili niz strmi brijeg 
kojih je ondje zaista puno. Jednako kao i zimi možda čak i ljepše tu su provedeni 
proljetni, ljetni i jesenski dani. No na svu sreću u Grgurevićima  imam; tetu, baku te 
mnoštvo susjeda s kojima se moja obitelj i ja često susrećemo na rođendanima i 
ostalim zabavama. Nema  ništa ljepše nego kad nakon par mjeseci dođeš kod bake na 
konak (kako bi to stari rekli), pa kad prošećeš tim krivudavim puteljcima i sokacima. 
Ma što god napravila sve ti je nekako draže i ljepše nego inače a i u srcu ti je nekako 
toplije i toplije još pogotovo ako to radiš s prijateljima ili obitelji. Nadam se da ste 
zadovoljni što sam tu ljepotu podjelila s vama, no bezobzira na to koliko ja god bisala i 
pisala o tome to je zasigurno ljepše vidjeti i proživjetu u živo. 
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