
Нови Сад: Неколико хиљада Новосађана на Кеју жртава рације опростило се од Ђорђа Балашевића: „Хвала ти за све“
уторак, 23 фебруар 2021 09:00

Неколико хиљада људи окупило се вечерас на Кеју жртава рације где је организован још
један опроштај од новосадског кантаутора Ђорђа Балашевића, под називом "Ноћ када је
Ђоле препливао Дунав".

  

  

Нови Сад је “панонском морнару” одао пошту церемонијом коју су назвали “Ноћ када је
Ђоле препливао Дунав”, а од њега су се опростили и с Кеја жртава рације, и с реке, и с
Петроварадинске тврђаве, и то његовим песмама, лампионима који су пуштени у небо и
чамцима који су пловили Дунавом, носећи бакље.

  

„Кеј је препун, велики број Нососађана је дошао да испрати Ђолета на последње
путовање. Чамци плове Дунавом носећи бакље, на тврђави видимо слику Ђорђа
Балашевића и његов потпис и лампионе. После сваке његове нумере публика аплаудира,
ово заправо личи на један опроштајни концерт Балашевића којем једино он не
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присуствује“, јавила је репортерка Н1 са места догађаја.
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  Манифестација је започела песмом „Регрутска“ која је пуштена с разгласа.  Велика слика на Петроварадинској тврђави показивала је славног шансоњера на једномод концерата.  С разгласа се се могле чути Балашевићеве песме, а његов потпис осликавао се на брдуиспод Петроварадинске тврђаве, док су изнад Дунава летели лампиони.  Чамци су се кретали из правца Петроварадинске тврђаве, а на једном од њих је био исаксофониста који је свирао Балашевићеву музику.    
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    Mali beli zec #Djole  stigao je iz #Čačak  via #Beograd  u #NoviSad . pic.twitter.com/Hy2705ePd1  — Jelena M. Kandić-Kostić (@OsmehSaStavom) February 22, 2021     Više hiljada ljudi u #NoviSad  oprašta se od #Balašević  uz "Samo da rata ne bude", "Svirajtemi jesen stiže dunjo moja", "Noć kad sam preplivao Dunav"... Opširnijehttps://t.co/01R7qX3Vidpic.twitter.com/4MmOztB9wR  — Radio 021 (@Radio021) February 22, 2021    На кеју, али и на мосту Варадинска дуга, окупили су се људи различитих генерација, аокупиле су се и читаве породице. Хиљаде грађана у миру, са сузама у очима, упаљенихсвећа и са белим ружама у рукама, опраштали су се од свог панонског морнара.  Репортерка Н1 подсећа да је Балашевић јуче сахрањен на градском гробљу у кругупородице, сахрана није била јавна, „и претпостављам да је то један од разлога што јеоволики број људи дошао данас да га испрати, да му каже последње збогом, да му кажехвала ти за све, за песме уз које смо одрастали, заљубљивали се, растајали, хвала за тошто нас је подсећао да треба да останемо нормални у свом оном лудилу деведесетих“.  
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  Неколико хиљада Новосађана распоређених по кеју и мосту Дуга аплаудирали су у частвеликог кантаутора. Опроштај од Балашевића је био симболичан, уз лампионе који су севинули у небо, рузмарин и хор опере Српског народног позоришта”.  Кејом су се могле чути Балашевићеве песме које су изводили и новосадски музичари итамбураши који су се спонтано прикључили последњем опроштају вољеног Ђолета.  Још једном је тако Нови Сад вечерас рекао „панонском морнару“ Ђорђу Балашевићу:“Хвала ти за све”.  Ђорђе Балашевић је преминуо 19. фебруара, од последица изазваних корона вируса.Сахрањен је у недељу, у Новом Саду, у кругу породице.  (Агенције)  
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