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У заслужне за урбано уобличавање Краљева сврставају се варошки кнезови и пред-
седници Примиритељног суда општине, касније Суда. За сваког се може понаособ ут-
врдити степен залагања на пословима урбанизације, али заједничка за све била је оба-
веза по функцији: чување и заштита успостављеног плана Лазе Зубана. До форми-
рања примиритељних судова, на челу управе вароши били су варошки кнезови Весе-
лин Пећанин, Јанко Бугарин (Пауновић), Мирко Миловановић, Петар Лазаревић Цу-
кић, Михајло Ђорђевић Самаилац. 

Уставом 1838. године предвиђено је формирање „примиритељских судова” по 
општинама. Суд у Карановцу је формиран пре доношења акта Устројенија општина од 
13. јула 1839. године. Први „Председатељ примиритељног суда” или главни кмет био је 
Стефан Новаковић, док су два члана Суда или кметовска помоћника били Гиле Црвча-
нин и Јевђеније Самаилац. Потпуна реконструкција списка „председатеља примири-
тељног суда” или касније председника Суда општинског у периоду 1839–1941. годи-
не засада је немогућа. Ипак, и делимично реконструисан списак само са годинама или 
датумом помињања председника, пружа довољно нових сазнања о развоју Карановца/
Краљева, али и политичким приликама односно неприликама: 

Стефан Новаковић (1839), Ђорђе Кићановић (1844–1845), Сима Кнежевић (1845), 
Стефан В. Поповић (1847), Пајо С. Црвчанин (1849), Сима Кнежевић (1850–1851), 
М. Радовановић (1853), Крсман Симовић (1854), М. Радовановић (1855–1856), Јован 
Павловић (1857), Јован Новаковић (1858–1860), Сима Кнежевић (1861), Прока Сама-
илчевић (1861), Милош Ристић (1863–1865), Јован Новаковић (1865), Димитрије Г. Цр-
вчанин (1867–1868), Илија М. Бугарчић (1872), Милош Крстић (1879), Милош Ристић 
(1879), Сима Томић (1880), Јован Сарић (1880–1881), Милош Поповић (1881), Мита 
Јовановић (1882–1883), Јован П. Сарић (1886–1887), Мијајло А. Јоксимовић (1888), 
Милан М. Црвчанин (1888–1889), Сима Томић (1891), Милош Ристић (1893), Јовица 
Стојковић (1894), Стефан М. Луковић (1895, 1899, 1900–1901), Властимир Констан-
тиновић (1905–1907), Михаило Хаџи-Алексић (1908), Јовица Стојковић (1909), Мил. 
Л. Милосављевић (1909), Властимир Константиновић (1912), Петар Богавац (1914), Јо-
вица Стојковић (1915), Ђорђе Радић (1916), Јовица Стојковић (1920), Милан Јовичић 
(1926–1929), Алекса Јелесијевић (1929–1933), Милан Јовичић (1933–1936), Душан Кр-
стић (1936–1941)

(Из књиге Драгана Драшковића „Краљево од вароши до града“)

ПРЕДСЕДНИЦИ ОПШТИНЕ 
OД 1839–1941. ГОДИНЕ

У рукама имате први број часописа СИЏА. За ово име смо се одлучили, 
јер је то аутохтони краљевачки израз. У жаргону означава врућину, 

врелину и све благодети које иду са топлином. 
Макар то било и хладно пиво или шприцер, свеједно!

СИЏА ће вас подсећати на занимљиве приче из Краљева и његове околине, на људе који 
су оставили траг у нашем граду, на анегдоте које се препричавају, на догађаје које сте 

можда заборавили... У овом часопису нема места за политику, јер она квари људе. 
Управо због тога желимо да нам останете здрави и весели, 

и да вас СИЏА подсети на неке ствари и да нешто, можда, научите.
Ако имате неку занимљиву причу и желите да СИЏА траје, 

пошаљите је на нашу електронску пошту: sidzacasopis@gmail.rs
И на крају, ако вам се СИЏА свиђа, реците свима. 

Ако вам се не свиђа, реците само нама!
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На централном краљевачком Тргу 
српских ратника налази се Споменик 
српским ратницима 1912-1918. Ини-
цијатива за изградњу споменика покре-
нута је 1913. године, али је тек 1928. го-
дине, на десетогодишњицу завршетка 
Великог рата Пододбор Удружења ре-
зервних официра и ратника, поново ин-
тезивирао ту идеју.

Пре почетка градње споменика, та-
дашњи председник општине Јовица 
Стојковић је желео да споменик буде у 
парку испред цркве Свете тројице (код 
Музеја), или испред старе касарне Цар 
Душан (зграда Леснине), док је Але-
ксије Јелисијевић, који је био председ-
ник општине док је изградња трајала, 
заступао идеју да се споменик направи 
на централном градском тргу. Изгледа 
да су идеју да се споменик подигне ван 
централног трга (тада је ту била пијаца)  
подржавали и власници кафана и хотела 
којих је на овој локацији било пуно, пла-
шећи се да ће споменик отерати сељаке 
који су знали да зарађени новац након 
пијачног дана троше у њиховим кафа-
нама. Ипак, Државни савет је 21. августа 
1930. године потврдио првобитну одлу-
ку Суда општине Краљевачке о локацији 
споменика на централном тргу. Тако је 
изградња споменика могла да почне.

Данашњи симбол Краљева рађен је 
по угледу на Споменик браниоцима Бе-
ограда 1914 -1915, који се налази на Но-
вом гробљу у Београду. Аутор оба спо-
меника био је Роман Верховски, руски 
уметник, вајари архитекта. Скулптуру 
војника за споменик у Краљеву излио 
вајар Живојин Лукић у Београду, у ли-
вници „Јеремић“ на Вождовцу. Власник 
ливнице Миодраг Паја Јеремић, сведочи 
да је модел споменика добијен у гипсу, а 
сам споменик је рађен у деловима, вели-
ких седам метара.

Иако је изгледало да све иде по пла-
ну, изградњу споменика пратили су 

СИМБОЛ КРАЉЕВА

велики новчани проблеми, због чега је на 
подстицај председника општине Краље-
во Душана Крстића активиран кредита. 
Он је био свестан негативног публиците-
та који изазива неизградња споменика, па 
је писао Средишној управи Удружења ре-
зервних официра и ратника у Београду, 
где је поред осталог нагласио да је кре-
дит обезбеђен, али да је унутар овдашњег 
Ратничког удружења дошло до несугласи-
ца у погледу новчаних издатака. По њему, 
због овог неспоразума споменик пет годи-
на стоји незавршен на општу срамоту ва-
роши, али и целе отаџбине. Након ове пре-
писке, изградња је 1933. године наставље-
на, али споменик никада није добио кона-
чан изглед, јер на њему нису уграђене мер-
мерне плоче са именима изгинулих ратни-
ка 1912 – 1918 из Краљева.

После Другог светског рата, разна уд-
ружења, појединци и „стручњаци“ блиски 

1930
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комунистичкој власти доказивали су да Споменику српским ратницима једноставно 
није место на градском тргу и да му теба пронаћи пригоднију локацију. Таква је про-
нађена на војничком гробљу, па је одлуком локалних власти 1. маја 1960. године Спо-
меник српским ратницима померен са главног градског трга на другу локацију. Нису 
сви Краљевчани немо посматрали овај чин, било је многих који су негодовали, писали 
дописе, тражили да се Споменик врати у центар града.

Ове иницијативе нису урадиле плодом, све до 1982. године када је донета одлука 
да се распише референдум. Можда најзаслужнији за ову одлуку био је тадашњи пред-
седник Скупштине општине Краљево Бранко Маричић. На референдуму је потпуно 
очекивано велики број грађана подржао идеју враћања споменика, након чега је одлу-
ком сва три већа СО Краљево од 25. маја 1982. године, спроведено у дело премештање 
Споменика са гробља на централни градски трг. Споменик је коначно довршен и от-
кривен 29. новембра 1982. године и до данас улепшава центар Краљева.

1960
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Седамдесетих и осамдесетих година прошлог века једно од најпопуларнијих и култ-
них места за краљевачке омладинце био је „Дансинг“ на обали градске плаже поред 
Ибра. На спрату викендом дискотека, а у приземљу кафана са прелепом терасом. Ту су 
се стицала нова познанства, рађале прве љубави...

Овим објектом је газдовало тадашње Угоститељско предузеће „Србија“ (касније 
„Рекреатурс“ када се клуб-ресторан звао „Статус“), а занимљивост је да се први пут 
у угоститељској понуди Краљева, баш у Дансингу, појавила „мазалица“ – парче хлеба 
премазано млевеним ћевапским месом и запечено на роштиљу. Јефтино и идеално уз 
хладно пиво.

После приватизације, због судских спорова, на жалост Дансинг све више пропада. 
Када прођем поред њега, само се сетим дивних лепо проведених тренутака у овом 
култном месту.

ДАНСИНГ, НЕКАДА НАЈПОПУЛАРНИЈЕ 
МЕСТО ЗА ИЗЛАСКЕ

1970
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Аврам Ћирић Ердоглија (1880 - 1912) 
био је први краљевачки фотограф. Рођен 
је у Жичи од оца Андреја и мајке Мили-
це. Фотографски занат је изучио у Прагу, 
а по повратку у Краљево отворио је фото-
графски атеље око 1908. године.

Био је одличан фотограф истанча-
ног укуса и високог техничког знања. Из-
ванредан портретиста како у уређеном 
атељеу, тако и у теренским условима као 
путујући фотограф. Снимио је 1908. го-
дине познату фотографију „Дочек Турака 
из Новог Пазара на Рашку”, исту је штам-
пао као дописну карту, али и израђивао у 
облику класичне фотографије и продавао 
по цени од по 3 динара. У послу му је по-
магала најпре као помоћница, а касније и 
као супруга, Катинка Ердоглијева.

Има поузданих индиција да је и око 
1912. године радио у Рашкој, као путујући, 
и у Матарушкој Бањи као бањски 
фотограф.

Живео само 33 године, сахрањен на 
гробљу у Жичи. Краљеву оставио не-
процењиво благо фотографија старог 
Краљева.

ПРВИ КРАЉЕВАЧКИ ФОТОГРАФ
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На путу ка Столовима на врху Чикер налази се спо-
меник великом јунаку Јовану Петровићу Ђипанди. Он 
је водио једну хајдучку чету стационирану на Гочу и 
Столовима. Када је 1804. године избио устанак народ 
из карановачких села је побегао у збег на Столове. Ђи-
панда и његова чета су их узели у заштиту. Међутим, 
Турци су сазнали где је збег и кренули су у потеру за 
сељацима. Како би спречио Турке да народ одведу у 
робље, Ђипанда је са изашао пред њих и храбро се бо-
рио све док му нису посекли обе руке, да би на крају 
и пао мртав. Док је ова неравноправна борба траја-
ла народ је успео да побегне и сакрије се у кланцима 
Столова.

ПОГИНУО ДА БИ СПАСАО НАРОД

Ђипандин споменик 
на Столовима
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Како се прича, извесни Раде Ми-
лочајац је за време рата био у личном 
обезбеђењу Јосипа Броза Тита, и био му 
је јако близак. После рата се доста про-
пио, и свашта је причао... Дан пре сваке 
Титове посете Краљеву (1951, 1966 и 
1973), он и њему слични неподобни и 
разочарани комунисти су превентивно 
упућивани на Гоч. За сваки случај!

Приликом Титових посета Краљеву 
памте се и две анегдоте. Прва, да је 
шетајући градом Тито осетио мирис 
креча, па је упитао о чему се ради. Не 
зна се шта су му домаћини одговори-
ли, али се зна да су неколико дана пре 
његовог доласка град чистили кречом 
у намери да га што више улепшају пре 
доласка тако важног госта. Друга, да 
се на градском тргу пред окупљеним 
грађанима, обратио са „Добар дан Ваљево!”. Потврде да су се ови догађаји десили 
нема, али као занимљиви детаљ који се заиста десио, је Титова посета манастиру Жича. 
Тада је положио 200.000 динара за обнову владичиног конака.

ЗБОГ ТИТА, НЕПОДОБНИ ПРЕВЕНТИВНО НА ГОЧУ
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ШТА ЈЕ УРАДИО ДОКТОР 
КАДА СЕ НАПИО ПОРЕД КАЗАНА

Одавно кружи анегдота о познатом краљевачком доктору, очном специјалисти, 
који је волео да попије, али и да се са својим роћацима и пријатељима дружи уз „веселу 
машину“ док се пече ракија.

Дакле, позваше га пријатељи да градира ракију. Како је он причао, био је леп и сун-
чан октобарски дан. Идеалан за дружење поред казана, уз ракију и специјалитете који 
се обично припремају док се прави препек: салата, сир, кромпир и месо из  жара...

Потраја печење ракије, па и доктор цугну мало више. Почео и сутон, а њему паде на 
памет да се нашали са пријатељима. Узео је две стаклене чаше, у једну сипао воду, а у 
другу ракију. У обе чаше стави по глисту. Она глиста у ракији истог момента угинула, а 
она у води не престаје да се мигољи.

Ајде, реците ми шта закључујете, обрати се он својим пријатељима!
Један од њих рече да ракија убија, али му доскочи доктор речима: Није тачно, ко 

пије ракију нема глисте!
Док су се сви смејали, забринута што га нема, поред казана се појави докторова 

жена. Изнервирана видевши га онако припитог, пред свима одбруси:
Е, мој алкохоличару! `ајде треба да идемо кући!
Доктор се није изненадио, него рече жени: Само полако, да те нешто питам! Колико 

сам те пута јебо овог месеца?
Док је за тренутак трајао тајац, његова жена са намером да га још више понизи, од-

говори: Само четири пута!
А, колико сам се пута напио овог месеца?
Његова жена се кратко замисли, па рече: Једном!
Е, па онда да ме зовеш јебач, а не алкохоличар!

Сви прхнуше у смех, а жена још више изнервирана окрену се на другу страну и љу-
тим и брзим корацима напусти ту екипу. Како прича кружи, од тада са својим мужем 
никада више није отишла у село када се пече ракија.

„Весела машина” у изради казанџијске радње Спасић (Краљево, 1937. година)
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АЦО 
НАМЕШТАЛКА

То је био непоновљив лик урбане генера-
ције свих нас који смо имали привилегију да га 
упознамо и уживамо уз његову свирку на ’арму-
ници. Самоук као и остали његови из оркестра, 
знао је да загреје све дирке на инструменту и да 
присутну публику баци у делиријум. Био је ис-
пред времена, а нама живим је оставио да раз-
мишљамо о тој његовој дефиницији времена. 
Знао је да Бушу прорекне рак у гушу, и да „теле-

фонем ало, ало... ники се не јавља...“. Намешталка, 
иако наглув са апаратом у уху, могао је виртуоз-
но да одсвира сваку наручену песму, уз мноштво 
само њему знаних импровизација. Мелодија му 
никада нија била проблем, а за речи је тражио по-
моћ у  „букварима“, како је звао своје укоричене 
и неукоричене свеске са линијама и коцкицама у 
којима је брижљиво уписивао текстове старих пе-
сама и нових хитова. Није му било тешко да се без 
буквара попне на дрво и да висећи на некој грани, 
одсвира и отпева песму за неког локалног шмеке-
ра. Наравно, за то је добијао лепе, како је знао да 
каже, „соларне“ хонораре. Волео је да потроши за 
ракију, али је знао да однесе новац и у кућу, ону 
што се и налазила поред бензинске пумпе код ау-
тобуске станице.

Који би он Циганин био, а да није имао црни 
фонд. После сваке свирке, ма у које време ноћи 
или јутра било, знао је да одвоји кинту испод ћера-
миде, изнад улазних врата. Трајало је то годинама, 
док му жена није провалила штек, па је морао ту 
ноћ да се гребе за ракију, себи и Рајку, и Гризлију и 
Бобију. Били су то господа музичари, свако на свој 
начин. Једино је Аца имао право да каже: „Ти, бре, 
боље свираш и певаш од мене, него ја!“

Био сам много са њим у кафанама, у неким 
кућама и становима на разним прославама и 
само два пута код њега у кући. Последњи пут када 
је морао да развали прозор, јер су једина улаз-
на врата била толико уска, да би могао да унесе 
двосед који је добио као компензацију за неку 
свирку. Седели смо на том двоседу и уз него-
логлаву кафу гледали телевизор који се налазио 
на плотни шпорета „Смедеревца“. Сазнао сам да 
када треба да се заложи ватра, телевизор иде на 
под. Практичан је тај „цигањски“ живот, као што 
га је Аца живео. Иако боем и општепознати лик у 
Краљеву, а и шире, доживео је да га испред куће 
испребијају неки „скинхедови“, како их је он наз-
вао. Преболео је те модрице и подливе, али је и 
даље неуморно увесељавао све нас који смо се 
налазили у његовој близини, или смо га наменски 
позивали да нам увелича неки повод за весеље.
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Средином педесетих година двадесетог века у Краљеву постају популарне игранке 
и матинеи у летњој башти КУД Абрашевић и Електрокомбинату, али и у Клубу вазду-
хопловства и Дому ЈНА, на којима су се најчешће свирале евергрин и џез мелодије. 
Познати џез бубњар Лазар Тошић је своје прве музичке кораке направио управо у 
Краљеву са Оркестром браће Мијатовић (Милорад, Петар и Живадин), али и са гита-
ристом и певачем Славком Бешићем Чупом.

Касније, 1967. године спајањем музичких састава „МГ“ и „Вршњаци“ настао је „Ан-
самбл 3+3“ (три момка и три ожењена мушкарца) чију су прву поставу сачињавали: Ве-
лисав Веља Обрадовић – саксофон, Реља Петровић – клавир, Милорад Миша Мијато-
вић – труба, Зоран Ђорђевић – гитара, Момо Митевски – бас и Вујадин Исајловић Куки 
– бубањ, Иван Коцка – бубањ. Први ангажман су имали у хотелу „Борјак“ у Врњачкој 
Бањи, али су редовно свирали на игранкама у Краљеву у Дому ЈНА и згради Електро-
комбината.

Ансамбл као својеврсни симбол музичке сцене у Краљеву је континуирано радио 
до 1981. године, свирајући џез, евергрин, староградску и народну музику. Кроз овај ан-
самбл је прошло више од 100 музичара, међу којима су многа позната имена различи-
тих музичких жанрова: Лазар Ристовски, Тома Здравковић, Драган Живковић Тозовац, 
али и Јадранка Јовановић и Оливер Њего.

ВРЕМЕ ИГРАНКИ
1967
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Лета 1967. године ФК Слога је изборила, после годину дана паузе, пласман у Другу 
савезну лигу. На фотографији можете видети групу најватренијих навијача која је пра-
тила Слогу на гостовању у Нишу, где је играла против ЕИ Младост. Иначе, на гостовању 
је било више од хиљаду навијача из Краљева, а интересантно је да на једној од застава 
пише “Селтик са Ибра”.

СЕЛТИК СА ИБРА
1967

Далеке 1929. године формиран је ФК „Полет“ из Ратине (прво име је „Сељак“). На 
такмичарске утакмице на гостујућим теренима фудбалери Полета су одлазили углав-
ном шпедитерима, задружним трактором и бициклама. Остало је упамћено да је 4. 
августа 1955. године Полет победио Будућност у Конареву са 3:2, а чак 360 мештана 
Ратине је бициклама отишло до Конарева да бодри свој Полет. Ту победу су обележили 
и дефилеом кроз центар Краљева, а у Ратини су наставили славље до раних јутарњих 
сати.

БИЦИКЛАМА НА УТАКМИЦЕ
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Још када је те 1983. године из Прије-
поља дошао у Краљево, Владе Дивац је 
својом висином и талентом одскако од 
других кошаркаша из његове генера-
ције. Леђном техником га је усаврша-
вао Џиги, тадашњи легендарни капитен 
Слоге. То је уродило плодом, па је Ди-
вац као седамнаестогодишњак у јесен 
1985. године дебитовао за Слогу против 
тада моћне Црвене Звезде, и успео је да 
им убаци 27 поена.

Добро одигран јесењи део првен-
ства довео је до тога да га је Ћосић увр-
стио у тим који је играо квалификације 
за Светско првенство у Шпанији 1986. 
године. Како се причало, водећи клубови оне Југославије отимали су се о Влада: отац 
му је наводно саветовао да иде у сарајевску Босну, медији су га селили у Звезду а он је 
завршио у Партизану. Како?

У лето 1986. године Црвена Звезда је већ постигла договор са Дивцем и прикључи-
ла га припремама на Копаонику. Како је Партизанов лоби био доста јак у Слоги, дого-
ворена је својеврсна „отмица“ Дивца. Пут Копаоника је пошло неколико првотимаца 
Слоге које је предводио Томислав Андрћ Џиги. Успели су да га убеде да се врати са 
њима у Краљево, па је Владе одмах после тога потписао за Партизан, за који је играо до 
1989. године када је и почела његова НБА каријера (Лејкерси, Хорнетси, Кингси). 

Ипак, играо је и за Црвену Звезду. Због штрајка НБА играча, Дивац је 1998. године 
потписао уговор са Црвеном звездом, како би јој помогао у Евролиги. Са њим у тиму, 
Црвена звезда је у Београду савладала потоњег првака Европе, литвански Жалгирис.

КАКО СУ 
КИДНАПОВАЛИ 

ДИВЦА
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БЕЗИМЕНИ КАО ПРЕТЕЧЕ 
РОКЕНРОЛА У КРАЉЕВУ

Вокално инструментални састав 
“Безимени” су били рок група из Краље-
ва која је деловала у периоду од 1970. до 
1975. године. Постигли су сасвим солидан 
успех, наступали на омладинским радним 
акцијама широм Србије, а појавили се и 
на компилацијском албуму у издању ПГП 
РТБ-а, „Вече уз радио“. У овој групи је 
своју каријеру започео чувени клавијату-
риста Лазар Ристовски.

На идеју да се формира група дошли 
су друга двојица чланова: Зоран Милој-
чевић – Чомбе и Драган Јањић – Кики, а 
идеју су реализовали у јесен 1969. годи-
не. Били су јако млади, имали су између 
17 и 18 година, а Лаза је био најмлађи – 
имао је свега 14 година, када је са њима 
почео да свира. Интересантно је да је на 
почетку свирао саксофон, али након што 

су му родитељи купили органицу „Бамби“, 
прелази на клавијатуре.

Пробе су одржавали у просторијама 
КУД „Абрашевић“ у Дому друштвених 
органазиција, а први званични наступ су 
имали на дочеку Нове године 1970. годи-
не у холу Народне банке, у центру Краље-
ва. Углавном су свирали обраде страних 
и домаћих хитова, али су имали једну ау-
торску песму „Маштарије“, коју је напи-
сао Лаза, а налазила се на компилацији 
„Летећа дискотека Зорана Модлија“. 

Иако су себе назвали „Безимени“, 
имали су своја имена: Драган Јањић Кики, 
Лазар Ристовски Лазо, Зоран Милојчевић 
Чомбе, Драгослав Вучковић Вучко, Мило-
рад Петровић Кими, Мирољуб Михаило-
вић, Радослав Мијатовић Рацо...
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Један од највећих мистичара 
југословенске рок сцене, певач и 
гитариста групе Азра Бранимир 
Џони Штулић је део војног рока 
провео у Краљеву, у касарни у Риб-
ници. У касарни су га звали Пагани-
ни јер је сваки слободан тренутак 
користио да седећи на степеница-
ма свира акустичну гитару.

Прва група коју је основао се 
звала Балкан севдах бенд. Свирали су све, од ауторских песама, преко севдалинки, на-
родњака, до Битлса. Главни хит им је била песма Балкан  коју је Штулић написао по 
повратку из војске, 1974. године.

Занимљиво је да је пре одласка у Холандију у којој и данас живи, 1991. године био 
последњи пут у Краљеву, гостујући у тада популарној дискотеци „Валтер“.

ЏОНИ ШТУЛИЋ
У КРАЉЕВУ
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Радош Чубрић је био један од најбољих југословенских возача у периоду од 1958. 
до 1973. године, олимпијац и репрезентативац, који је за све што је дао спорту прогла-
шен и за почасног грађанина Краљева и одликован југословенским “Орденом заслуга 
за народ”.

Спортом је почео да се бави као голман у локалном фудбалском клубу у родној 
Сирчи, да би 1954. почео активно да вози. Прву победу уписао је те године на градској 
трци у Краљеву. Круна каријере било је учешће на Олимпијским играма у Минхену 
1972. када је у друмској трци у конкуренцији 163 возача заузео одлично 43. место. У 
екипном хронометру репрезентација Југославије, чији је био члан, заузела је 21. место.

На једној од најцењенијих светских манифестација тог доба трци “Кроз Југославију” 
Радош Чубрић је побеђивао 1966. и 1970. и био члан победничких репрезентација Југо-
славије 1966, 1967. и 1970. Чубрић је возио на бројним тркама у иностранству и пео се 
и на подијуме. Осам пута (1961-62, 1964-67, 1970, 1972) учествовао је на легендарној 
“Трци мира” (Праг – Берлин – Варшава). Возио је и на чувеној трци у Француској “Тур 
авенир”, која је за аматере била оно што је «Тур д Франс» за професионалце, на прес-
тижним тркама у Италији, Алжиру, Бугарској, Мароку, Енглеској, Румунији и Канади.

Учествовао је 1979. са 45 година последњи пут на на трци “Кроз Србију” која ће 
остати упамћена јер су на њој возила тројица Чубрића - отац Радош, старији син Рајко 
и млађи Радиша.

БИЦИКЛИСТИЧКА ЛЕГЕНДА
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ПЕСМА О КРАЉЕВУ
Рођени смо у долини
где Ибар Мораву грли,
тихој, краљевској котлини
којој душа сетна хрли.

Расли смо као из воде,
чувала нас липе сенка,
а љубави, разне згоде,
започињаше код тенка.

Занатлије добре, старе,
сараче и бојаџије,
памтимо као другаре
уз клакер код содаџије.

Тих смо давних наших дана
волели шетње по граду,
колаче из ‘’Пеливана’’
а из ‘Наде’’ лимунаду.

Из флаше се пило пиво,
онда дошле су лименке,
после пива, то се знало,
код Цалета на семенке.

Ту су биле метрополе
о којима човек снева,
кафане које се воле,
Париз, Лондон и Женева.

То је било наше доба,
уз гитару певало се,
младост мора све да проба,
бриге године доносе.

Патили смо, сами били
и видали своје ране,
братски, снажно загрлили
тужне, гладне и прогнане.

Неко ново сад је време
и много се брже живи,
паркове је, без дилеме,
заменио бетон сиви.

Ту су неки други људи,
ново граде, старо руше,
мој се град са срцем буди
ал’ је остао без душе.

Кроз маглу долина скрива
наше тајне, наше снове,
док је нас она је жива
да се завичајем зове.

Драгана Петровић
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Непоновљиви Вук Караџић је скупљао народне умотворине, еротске песме и доско-
чице објавивши их у збирци „Црвен бан“. О Вуковом укусу или неукусу, просуђују књи-
жевни стручњаци. Ја који то нисам, за увод овог текста одабрао сам две кратке песме:

ОПЕТ НИ РАЈА НИ КРАЈА НИЈЕ ТРАВА
Девојка се уз курац пузала 
Девојчица љубичицу брала,
Да би ли се раја дочепала 
Убола је у пи’ицу трава -
Нит` ту раја, нит` од курц а краја!
Није трава, већ курчева глава!

Вукова крилатица „читај као што пишеш, пиши као што говориш“, постала је непи-
сано правило у српском језику. Данас се пише и говори свашта, а ку’ац често „не изла-
зи из уста“. После 200 година од објављивања Вуковог првог речника, желећи да дам 
скромни допринос жаргонском помињању ку..а у нашем језику, негде прочитах да је 
нека жена напала Вука што је помињао ку’ац у неким песмама. Он јој је одговорио: „Ви 
се жено од свих речи, баш за курац ухватисте!“.

Дакле, ни после два века, ку’ац није изгубио популарност.
Овако ја видим (преводим) његово помињање у непосредним комуникацијама или 

описима личности и људских карактера, карактеристично за Краљево и околину:
БОЛИ МЕ КУ’АЦ! – Не интересује ме, или, нећу!
БАШ МЕ БОЛИ КУ’АЦ! – Дефинитивно нећу!
ШТА ТЕ БОЛИ КУ’АЦ! – Без бриге, или, не треба да те интересује!
КОЈИ ТИ ЈЕ КУ’АЦ? – Шта ти је?
ОЋЕШ, КУ’АЦ! – Нећеш!
ИМАШ, КУ’АЦ! – Немаш!
НЕМАШ, КУ’АЦ! – Имаш!
НЕМА КУ’ЦА! – Не може!
ИСТИ КУ’АЦ! – Мало другачије!
ПУШИ КУ’АЦ! – Крај дискусије!
ПОПУШИШ МИ КУ’АЦ! – Ништа ми не можеш!
ДАМ ТИ КУ’АЦ! – Не дам!
УЗ КУ’АЦ! – Узалуд!
ДО КУ’ЦА! – Непријатно изненађен!
ПРЕКО КУ’ЦА! – Траљаво, или, незаинтересовано!
НАБИЈЕМ ТЕ НА КУР’АЦ! – Противуречи!
У`ВАТИШ МЕ ЗА КУ’АЦ! – Не можеш ми ништа!
ЛИПОВ КУ’АЦ! – Млитав!
КУ’АЦ НА БИЦИКЛИ! – Бескичмењак!
КУ’АЦ НА ПЕДАЛИ! – Некористан, или, без карактера!
КУ’АЦ НА ГУВЕРНАЛИ! – Без става, или, дупеувлакач!
СЛОМИО КУ’ЦУ РЕБРА! – Ништа није урадио!
ГЛУП КО КУ’АЦ! – Вансеријски неинтелигентан!

КРАЉЕВЧАНИМА КУ’АЦ 
НЕ ИЗЛАЗИ ИЗ УСТА
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Број 1

Један тридесетседмогодишњи Краљев-
чанин за сада има бронзану медаљу за не-
славни рекорд у малиганима. Почетком ав-
густа 2018. године полицајци су приликом 
редовне контроле зауставили његов ауто-
мобил и утврдили да је имао чак 4,25 про-
мила алкохола у крви. Одређено му је по-
лицијско задржавање и оптужен је за на-
силничку вожњу.

Сребрну медаљу за сада држи један 
Алексинчанин је септембра 2014. слетео 
мотоциклом са коловоза, а како је успео да 
преживи количину алкохола од 8,3 проми-
ла никоме није јасно ако се зна да је коли-
чина од четири промила већ потенцијално 
смртоносна за половину конзумената.

Апсолутни светски рекордер је један 
београдски инжењер (43 године) којем је 
пред новогодишњу ноћ 31. децембра 2017. 
године, на ВМА измерено невероватних 
14,7 промила. Он је апсолутно медицински 
феномен, извукао се уз велики труд лека-
ра и данас је жив и здрав. Када се сутрадан 
пробудио, признао је да је попио чак чети-
ри литра вискија, и то зато што се посвађао 
са женом. 

МОРТУС ПИЈАН 
ЗА ВОЛАНОМ

К`О ИЗД’КАН КУ’АЦ! – Депресиван, или, лоше расположен!
КАД НА КУ’ЦУ НИКНЕ НОКАТ! – Неизводљиво!
ДОКУ’ЧИО! – Досадан!
КУ’ЧЕВИТ! – Лажно храбар!
КУ’ОТРЕСИНА! – Безвезњак!
МЛАТИКУР’ИНА! – Прича неповезано!
СВИРА КУ’ЦУ! – Бескористан!
СТО КУ’АЦА! - Општи хаос!
КУ’АЦ У СЛАМЕНОМ ШЕШИРУ! - Неспособан!
ПУН МИ КУ’АЦ! - Не могу више да трпим!
АЛАЛ ТИ КУ’АЦ! – Браво!
Балашевић у једној песми рече „Кад имаш младог петла, не дај му да се пати, пусти 

га нека лети, нека га коке виде, после ће бити касно, и петлу време иде!“. Двосмислено 
или не, просудите сами!

И за крај, очекујем допринос читалаца да  допуне жаргонски речник о ку’цу.
Хвала на пажњи и стрпљењу, јер се надам да нисам писао уз ку’ац?!

Драган Благојевић

Издавач Сиџа, За издавача, Драган Благојевић, Јован Антонић, 
Ликовна опрема Јован Антонић, Штампа Рижа
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