Зашто волим Србију?

Велики писци и песници су опевали лепоте Србије, а композитори састављали
најлепше композиције о овој земљи великана. Велики песник Гете је био задивљен нашим
епским песмама, а Арчибалд Рајс је много говорио о Србима, иако није био Србин.
Док путујем и посматрам кроз прозор лепоте српских села, помислим да ретко која
земља има тако издашни рељеф и природне лепоте. Недавно сам путовала у Истраживачку
станицу „Петница“. Она се налази близу Ваљева, града историје и раскошне природе. На
путу до Петнице сам уживала у сјајним сунцокретима и пољима кукуруза близу пута,
таластасим брдима и српским селима. Сетила сам се лекција из историје које причају о
фронту на простору реке Колубаре. Чим сам стигла у инспиративну станицу „Петница“,
угледала сам широки видик који се пружа. Могла сам да замислим како се на обронцима
планине Сувобор одвија чувена Колубарска битка. Замишљам Живојина Мишића који нас
је у свету прославио победом и јунаштвом у Првом светском рату. Сама Истраживачка
станица „Петница“ ме је својим спонтаним шармом заувек примила у окриље науке. Кроз
истраживање у Петничкој пећини, где су прва истраживања започели Јосиф Панчић и
Јован Цвијић, заинтересовали су ме уљни шкриљци и откривена нова врста пеликана –
српски пеликан. Посматрајући пејзаж сетих се Шарганске осмице која се пробија кроз
стеновите терене Мокре Горе, још једног чуда Србије. Ова пруга те може одвести до
лековитих извора који напајају душу.
Моја домовина Србија има и зелену Војводину богату житом. Када помислим на
ову равницу, сетим се филма о Ленки Дунђерски и песме „Santa Maria della Salute“.
Обишла сам и Дворац Дунђерски који је сачувао дух оног доба у коме је Ленка одрастала.
Замишљајући да се возим кочијом, стижем до реке Тисе која скрива једну необичну тајну.
То је водени инсект који спада у водене цветове. Ноћу на Тиси подсећа на звезде расуте по
води. Сваки цвет ми личи на по једну жељу која се у Србији може остварити вером, радом
и настављањем пута славних предака.
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