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- Човек без слободе – као риба без 
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Мисли (поруке) о пријатељству 

- Пријатељ је навеће имање у животу. 
- Пријатеље срећа прибавља, а 
несрећа проверава. 
- У невољи се пријатељ не оставља. 

- Пријатеље треба ценити по делима 
а не по речима. 
- Човеку ништа није корисније од 
верног пријатеља. 
- Ко има друга – његов је цео свет. 
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Mање познате речи: 
гардијани - кротитељи и гоничи коња 
сапи - задњи део тела код четвороножних 

животиња; 

манада - пољско имање; мајур - салаш, имање; 

инстинкт - способност за предвиђањем (неког 
догађаја); 

врљика - део стабла који се користи за 
прављење огледала;  

ђем - метални део на узди; 
узенгије - прибор за јахање; 
ергела - место где се чувају и гаје коњи; 
арена  - место у којем се изводе циркуске 
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