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 У лесковачком крају још има домаћинстава која су од јануарских временских непогода
без електричне енергије. Електромонтере чекају опустеле и удаљене махале изнад
Медвеђе, Предејана, Вучја. Струју два месеца немају ни малобројни мештани Збежишта,
једног од најстаријих насеља, смештеног на Кукавици изнад кањона реке Вучјанке и
једне од најстаријих хидроелектрана у земљи.

  Окружени шумом и тишином Љубићи самују у мраку. Збуњују их незнани гости и питање
које им нико од Божића није упутио. Да ће бити струје, кажу, од тога су се опростили.   

Смењују се дани и ноћи у ишчекивању да сијалица коначно засија и олакша и овако
тежак живот. Научени на муку и трпљење, ослоњени једно на друго, Радивоје и
Слободанка не памте овакве дане.

  

  

"Ни можеш да спаваш, то је дуга ноћ, ни мож да седиш, нема светло, тешко, врло тешко
без струју, све, али без струју је најтеже. Нема ништа, то је, нешто смо и побацили по
долини, на кучки, месо смо имали", каже Слободанка Љубић из Збежишта.

  

 1 / 2



РТС: Села у лесковачком крају већ два месеца без струје, живот старих додатно отежан
петак, 05 март 2021 09:05

Суров је живот на планини, па људи овде постају реткост. Радивоје је начео осму
деценију, а готово је најмлађи у Збежишту. Да затвори кућу и оде код деце у Вучје -
неће.

  

"Мост немамо за село, то кад се скапе, оне талпе ће мора газимо реку и то је код нас
најбитно. Млади људи су отишли, неће овде да живив", истиче Радивоје.

  

Због лошег пута Вучјанку деценијама без повратка прелазе бројне фамилије.

  

"Па били су 34 човека, а сад нема ни шест човека овдена све скупа", прича Саша
Димитријевић из Вучја.

  

Вукадин Димитријевић из Вучја додаје да у селу живота нема.

  

Окопнели снег и лед оставили су помало застрашујући слику. Поломљено и оборено
дрвеће, искидане жице и стубови, закрчени путеви. Монтери стижу ових дана.

  

"Наредних неколико дана очекујемо да буду прикључени на мрежу електродистрибуције
и да електрична енергија у њиховим домаћинствима буде пуштена", наводи Милош
Ћирић, начелник Јабланичког округа.

  

Тишину раскошне Кукавице ремети хук реке која се, каква иронија судбине, само
километар одавде претвара у светлост. Зато је поглед ових горштака окренут прошлости
и граду војводе Николе Скобаљића. Из његовог јунаштва, ваљда, црпе снагу да лакше
истрају.

  

(РТС)

  

 2 / 2


