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Краљевчанин Предраг Недељковић 
од 2015. године заменио је деда Ђорђа 
Михаиловића који је рођен далеке 
1928. године, на месту чувара Српског 
Војничког Гробља у Солуну, познатог 
као Зејтинлик. Он га је на том  месту 
заменио када се деда Ђорђе разболео 
пре четири године, и када су лекари 
били изричити да му је потребно да од-
мара, односно да не ради.

„У животу ништа није случајно и 
мој прадеда се звао Ђорђе као чика 
Ђорђе. Многе се ствари подударају. 
Први мој излазак у иностранство био 
је када ме је деда из Краљева довео 
овде на гробље. Увек сам имао неко 
поштовање јер се код нас у породици 
увек гајило српство. Не можете да за-
боравите оно што су људи гајили веко-
вима“, истиче чувар српског војничког 
гробља у Солуну. Већ око пола шест 
сам на ногама, почињем да чистим и 
саму Костурницу, али и тоалете. Када 
се раздани, на ред долази кошење тра-
ве, чишћење канала и остали послови 

који подразумевају одржавање гробља. Прошле године је било пола милиона 
посетилаца. Када одржавате 12.000 квадратних метара морате да заборавите на 
годишњи одмор. Ако само један дан прескочите, сутрадан вас чека много више 
посла", прича Предраг Недељковић.

"Када чувате гробље славних српских јунака почињете да мењате филозофију 
живота, овај посао вам даје време да размислите о другим стварима и стекнете 
другачији поглед. Дешава се да ме питају како могу да радим тако морбидан по-
сао, и тада увек одговорим да би требало да се чувамо живих, а не мртвих људи. 
Да није било ових 8.000 бораца на Солунском фронту, али и бројних наших савез-
ника, не би било ни нас", прича Предраг Недељковић и додаје да кроз разговоре 
са историчарима и истраживање полако припрема књигу у којој је писати и о 
деда Ђорђу.

На гробљу у Солуну сахрањено више од 20.000 бораца. Француза око 8.000, 
Срба више од 7.000, Италијана око 3500, Енглеза око 1500 и Руса око 500.
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ДАН КАДА ЈЕ ОРИЈЕНТ ЕКСПРЕС ЧЕКАО 
МИЛУНКУ САВИЋ

Много возова је од тада пртутњало Београдом. „Оријент експрес“ 
јури светом. Једном је чекао, само једном и то српску хероину, 

Милунку Савић.

Чувени воз „Оријент експрес“ је каснио само једном. Десило се то на београд-
ској железничкој станици 1928. године.

У Француској је у то време обележавана десета годишњица савезничке победе 
у Првом светском рату. За ту прилику послат је воз за Београд како би превезо 
српске званичнике позване да учествују у прослави. Укрцавали су се генерали, 
политичари, бивши војници… Француски амбасадор, који је присуствовао ис-
праћају, случајно је на перону видео Милунку Савић. Стајала је поред воза и ис-
праћала погледом своје ратне другове.

Зачуђен, упитао је зашто и она не иде на ово путовање. ,,Ја за то немам новца“, 
скромно је одговорила Милунка. Његова екселенција као и окупљени грађани то 
нису могли да дозволе. Испред њих је стојала велика Милунка Савић. Жена са 
највише ордена у историји ратовања. Хероина Балканских и Првог светског рата, 
наредник у Другом пуку српске војске „Књаз Михаило“. Рањавана у борбама де-
вет пута. Ти исти Французи су је због неизмерне храбрости прозвали „српска Јо-
ванка Орлеанка“ и доделили чак два ордена Легије части.

Није било простора за оклевање. Присутни су брзо прикупили новац. Амба-
сада Француске је обезбедила потребну документацију. Оријент експрес је стајао 
мирно. Сви путници, главешине и генерали су седели у возу и чекали. Нико се 
није бунио. Знали су да без Милунке путовање није право. Да без ње и не могу да 
крену.

Много возова је од тада пртутњало Београдом. „Оријент експрес“ јури светом. 
Једном је чекао, само једном и то српску хероину, Милунку Савић.

За поклон сенима велике Милунке, чији потомци живе у Краљеву.
Невена К. Татић

1928.
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СРУШИО СВОЈУ КУЋУ, 
ЗА ПРИМЕР ДРУГИМА

О Јовану Сарићу, трговцу, „председатељу  
суда обштине карановачке“, председнику 
општине 1881. и 1886. године, везују се при-
че о уређивању краљевачких улица када је 
наводно слао жандаре који су насилно ру-
шили страћаре и куће оних грађана чије су 
се дворишта налазила на местима предвиђе-
ним за реконструкцију. 

Прича се да је Јован Сарић је прво зате-
гао канап у својој улици,и пошто је његова 
кућа штрчала преко канапа, прво је њу сру-
шио?! Иза њега је остало Краљево кога се 
радо сећамо, уређено, са правим улицама. 
Данас се трг испред зграде Општине Краље-
во назива његовим именом.

Иако се негде помиње да је кружни трг 
у центру града његова идеја, према чланку, 
који је у „Политици“ 19. децембра 1937. го-
дине објавио Миле Каличанин, краљевачки 

дописник, идеју за кружне тргове дао је кнез Милош:
„Он је тражио тепсију песка и ту нацртао кружни трг“. Карановац се развијао 

на неколико локација. Прва је била у Сијаћем пољу поред Ибра, јер су Турци во-
лели воду, реку и тефериче (весеља), али тај приобални простор често је плављен. 
Друга локација била је на месту данашњег парка Пљакин шанац, јер су око шан-
ца, који је грађен за потребе Карађорђевих устаника почеле почетком 19. века 
да ничу куће. Трећа је била локација, тзв. Стара чаршија у којој су живели ма-
хом Срби, а четврта и последња је локација на потезу од Старе чаршије до парка 
Пљакин шанац. Данас је ту градски центар, некада су биле ливаде и баруштине, а 
мештани су ту напасали и стоку. Баш ту је формиран урбанистички део са круж-
ним тргом и улицама које се секу под правим углом.”

Јовану Сарићу, трговцу, „председатељу  суда обштине карановачке“,
председнику општине 1881. и 1886. године

Штампани часопис СИЏА је бесплатан, не продаје се! Уколико желите да нам 
помогнете да часопис дође у руке што већег броја читалаца, донацију можете да 

уплатите на следеће рачуне: Удружење Хепицентар, Краљево, 
Динарски: 170-0030047650000-25

Девизни: РС35170003004765000122 ЕУР
(инструкције за плаћање шаљемо у Ваш инбокс или мејл) Имена донатора 

објављиваћемо месечно, а сви они који не желе да им буду објављена имена, 
молимо да нас обавесте на мејл: sidzacasopis@gmail.com, 

Унапред захваљујемо на помоћи!
www.sidza.rs
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Ручно исписану таблу изнад 
дрвеног шибера на металном ки-
оску кога је одавно начео зуб вре-
мена, лично је написао Јовиша 
Гуџулић. Овај краљевачки сајџија 
већ 50 година не ставља катанац 
на своју радњу на аутобуској ста-
ници. Ту поправља старе сатове, 
или како то он воли да каже, ус-
помене које се не заборављају. „Да нисам то написао ја сам могао свој киоск да 
отерам кући. Народ воли успомене и поштује ме", истиче Јовиша.

За поштовање су и Јовишине године, напунио је осамдесетпрву  али успомене 
поправља и прековремено. "Увек сам оран али уморан од своје заљубљености у 
посао. Не волим да издам себе, мада има тешких поправки", прича Јовиша.

Од седамдесетих година до данас оживео је на хиљаде сатова и успомена 
својих муштерија. "Сад је народ уморан од ове технологије. Има успомене на 
деде, на бабе... Тако је нарочито када се сучељавају са неким проблемом, сете се 
да се прекрсте Божићу и деди и баби", каже Јовиша.

Од туђих успомена, у четири квадрата на краљевачкој аутобуској станици, 
времешни занатлија нема места ни да се окрене. И излог је затрпан старим сато-
вима. Већина има незнатну материјалну вредност, али то овом занатлији није ни 
битно. Док поправља сатове, са муштеријама кроз разговор поправи и успомене 
које се заборављају.

Јовиша има вероватно најстарију бициклу у Србији. И данас је вози од Пање-
ваца (обод Јарчујка) до своје радње, а на њој ништа није мењао, осим гума.

АУТОБУСКА СТАНИЦA
Дочекивала и испраћала стотине путника дневно - радника, службеника, ђака, 

сељанки са кофама сира и котарицама јаја, сељака са дењком брезових метли или 
држалица са обавезним шлајпиком у задњем џепу сукнених панталона (изазов за 
ординирајуће џепароше). Река путника приспелих раздрнданим аутобусима журно 
се разливала на све четири стране хитајући за својим послом, заборављајући нам-
ргођене и ретко насмејане возаче (ваљда последица разједајућих шуљева) и безо-
бразне кондуктере ( - Снајка како се *ебеш? Моолим?! Мислим докле идеш? - Ајде 
средина пођи напред! Дај тај што стоји ко удрвенео стојко нека се мало помери 
напред. Ма удари му цајпер!). Пивопије су одмах опседале киоск ,,Воћара“, глад-
ни киоск са буреком и пецивом а никотински зависници киоск дувана и штампе. 
Гужва је јењавала до поподневних сати а онда је руља поново запоседала станицу 
крећући се у супротном правцу. Данас, ђака је све мање, радника готово да и нема, 
сељаци које смо познавали отишли су на онај свет а аутобуска станица остала је да 
зјапи скоро празна са новим власником и десеткованим редом вожње. Киосци су 
отишли у неповрат, само одолева зубу времена сајџија Гуџула који је још увек ту 
од јутра до сутра са паркираним препотопским бициклом и натписом “Поправљам 
успомене“. И пар самосталник таксиста који беже од еснафског удружења ко ђаво 
од крста чекајући жртву – путника намерника да га поштено одеру.

(Из необјављеног рукописа „Краљево од А до Ш“ – Д. Пурић)

ПОПРАВЉА
УСПОМЕНЕ
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ПРВЕ КРАЉЕВАЧКЕ БАНКЕ
У међуратном периоду Краљево је било место предузимљивих људи, првен-

ствено припадника трговачког слоја становништва. Жеља за оснивањем новчаног 
завода није значила само могућност за акционаре да дођу до повољних кредита, 
већ је носила у себи и утицај не само на привредне, већ и политичке токове мес-
та. Иако су у Краљеву још из предратног периода постојала два локална новчана 
завода, 1924. године основан је још један - Краљевски трговачки кредитни завод. 
Високе зараде које су банке остваривале, али и жеља да се удружи капитал ради 
заједничког улагања утицали су да се у Краљеву оснује нова банка, поред два 
постојећа новчана завода, Краљевске привредне банке и Краљевске акционарске 
штедионице. Половином априла 1924. године потребну документацију за осни-
вање банке поднели су: Лазар П. Кузмановић, трговац; Милан Ј. Јовичић, трговац; 
Никола Чукулић, опанчар; Алекса Н. Јелесијевић, трговац; Велисав Томовић, тр-
говац; Миодраг Јовановић, пекар; Тодор Шевић, инжењер; Милан Тодосијевић, 
хотелијер; Бранислав К. Паштровић, адвокат, и Радомир Ј. Јовичић, трговац.

Статутом предвиђени назив установе био је Краљевска трговачка банка, међу-
тим, промена имена уследила је веома брзо, тако да је одобрење за рад од стра-
не Министарства трговине и индустрије од 14. априла 1924. године гласило на 
Краљевски трговачки кредитни завод. Главница од 2.000.000 динара била је по-
дељена у 2000 акција од по 1000 динара. Висока номинала акције говори о томе 
да су оснивачи били сигурни да располажу довољном количином капитала и да 
им је жеља била да се капитал користи за улагања у којима је већина акционара 
већ учествовала.

Највећи број акционара Трговачког кредитног завода био је из Краљева, али 
их је било и из Ушћа, Лесковца, Ужица, Београда и Чачка. Седиште Краљевског 
трговачког кредитног завода било је на Тргу краља Александра на броју 30.

(„Наша прошлост 16“ – Иван М. Бецић)
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ЕЛЕГАНТНИ ЛАЖОВИ
ВРАБАЦ РИБОЛОВАЦ

Као и сваки риболовац, Врабац је волео да седне у кафану и да присутнима 
прича своје доживљаје са пецања или из лова. Умео је да драматизује, да накити 
причу и да све држи у неизвесности до самог краја.

Елем, једног дана Врабац решио да пеца шарана. Поранио и отишао на Гружу 
код воденице у засеоку Колаковићи у Витановцу. Како је причао, поред воденице 
је био одличан вир, идеалан за шарана. Врабац забаци мамац са два зрна куваног 
кукуруза и гледа у пловак који се полако окреће поред једне матице. У једном 
тренутку пловак потоне, Врабац контрира али не закачи рибу. Погледа удицу на 
којој нема више мамца, па поново закачи зрна кукуруза и забаци мало даље...

Мајсторски сам бацио пловак испод саме воденице где је мирна вода. Чучнуо 
и гледам, а у себи мислим да је шаран ту сигурно и да ћу да га осакатим! Поче 
да игра пловак, мало потоне, па исплива, потоне, па исплива... У једном тренутку 
оде пловак у дубину, мало је фалило да ми испадне штап из руке! Ја контрирам и 
осећам на руци да је крупан комад... Мало ја вучем њега, мало он мене... Борис-
мо се једно сат времена и на крају га извучем на обалу.

Крупан комад од 12 кила, а на њему пројино брашно два прста дебљине!?
`ајде, бре Врабац, како може брашно на шарану у води, питају присутни???
Па, јел` вам рекох да сам га упецао испод воденице!  Одмах после тога сам из 

вира извукао шпорет „Смедеревац“ и када сам отворио рерну, у њој врућа проја!
Наравно, присутни се хватају за главу, без идеје да било шта одговоре. Врабац 

се смешка и добија нову туру пића...
(нове лажи у следећем броју)

Краљевачки риболовци
На ФБ групи објавила Светлана Величковић
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ПОЗНАТИЈИ ПО НАДИМЦИМА
Многе у Краљеву познајемо само по надимку који су добили на основу пона-

шања, изгледа, карактера, порекла, посла, скраћеног имена или презимена... Да 
се подсетимо:

Аламуња, Ашке, Антонио, Акреп, Ауспух, Андро, Ацко, Ацкан, Аризона, Ама-
зонка, Американац, Ајова...

Бузга, Барон, Бамбуљ, Биндер, Буђо, Бакрач, Буре, Буљо, Бенко, Бусика, Ба-
гер, Бартула, Буги, Баћко, Боби, Баланџа, Боки, Бане, Бато, Боћа, Бота, Божо, 
Буби, Бели, Бибо, Бајко, Баро, Балонче, Брада, Бљузга, Батица, Бамби, Барбу-
ла, Бешке, Бизон, Блажо, Булдог, Босанац, Белчо, Бизи...

Вашка, Вељо, Вепар, Врнда, Врабац, Војо, Вагаџија, Вучко, Вецо, Вукас, Веве-
рица, Волина, Васке, Вешо, Вермез, Вокри, Вецко, Вандер...

Гњида, Гаља, Гроф, Грчки, Гарон, Гобеља, Гмаз, Гољо, Гаги, Гушо, Глиста, Гла-
воња, Говедо, Гуџула, Гуска, Гусан, Глишо, Губавац, Глиго, Грујо, Гузица, Гузи-
чица, Гиле, Гризли, Грацо...

Дембел, Деско, Драги, Дуња, Дркач, Длака, Дипинг, Дадуле, Диме, Дебо, Дуј-
со, Дудињар... 

Ђерка, Ђокица, Ђоле, Ђубре, Ђеврек, Ђаво, Ђедо... 

Ебага, Ебе, Екац, Елебак...

Жабац,  Жепи, Жаре, Жвала, Жиле, Жикица, Жижи, Живац, Жука... 

Зорнаја, Звијук, Зоки, Зоћо, Зувке, Замлата, Зумба...

Ивко, Илџо, Икса, Икиши, Индијанац...

Јапанац, Јофана, Јанез, Јале, Јоле, Јоги, Јоцо, Јоксо...

Кастро, Коњ, Коњина, Комарац, Караконџула, Кими, Кики, Кели, Кено, Кло-
вер, Кондис, Кореја, Краставац, Куки, Кроми, Крле, Кута, Кароња, Корњача, 
Крњо, Качкет, Кекера, Куша, Каре, Кркљо, Кеса, Кемо, Кизо, Кифла, Кенац, 
Клемпо, Киме, Кавурма, Куче, Керда...

Лизо, Лујка, Либе, Лињак, Леко, Ламбара, Лудак, Леснинац, Лица... 

Љубе, Љубита, Љубичица, Љаксе...

Магаре, Мирче, Муња, Мечка, Мече, Мафи, Муфљуз, Митке, Милапица, 
Мандрил, Микац, Мишутка, Микић, Мане, Македонац, Манијак, Мунде, Маз-
га, Мрва, Мида, Мишо, Момо, Маки, Муза, Митровица, Мундир...

Намешталка, Ноки, Носке, Него, Ноле, Намештај...

Њушка, Њего...

Омчо, Омега, Оки, Оги, Окац...

Парастос, Пацов, Пуре, Паракле, Поп, Пумпа, Пушка, Пазарац, Пакљо, Пече, 
Пижон, Парализа, Пешо, Перо, Пивце, Пибо, Петруша, Пицулин, Прцо, Пуј-
до, Прозивка, Пикси, Пици, Пицика, Пицан, Панто...
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Рогоња, Роги, Рого, Рамона, Рђа, Раки, Роки, Рушка, Рушпа, Робија, Рундо, 
Руњо, Рњо, Роне...

Сићко, Сјајко, Свиња, Снага, Сила, Слонче, Стелт, Срце, Сале, Стрина, Стам-
пи, Сељак, Столе, Спикљо, Сикела, Соле, Сајке, Сићо, Скобаљ, Смрт...

Трепко, Трипко, Тешо, Трбо, Тришо, Трта, Труба, Туре, Тошо, Тодорка, Тарзо, 
Тупаја, Твиган, Трифке, Тоџо... 

Ћевап, Ћиро, Ћуре, Ћоске, Ћело, Ћећа, Ћортан, Ћивезо...

Ушке, Усранко, Ута, Урке, Убица, Ушке...

Фриц, Фирга, Фантом, Фићо, Фластер, Фафа, Фући, Ферум, Фрки...

Ханс, Хиле, Хруле... 

Цале, Цвеле, Цоле, Цапо, Циле, Цујо, Цврле, Цигла, Циго, Црцинац, Цар, 
Цокаја...

Чворак, Чомбе, Чого, Челар, Чвањо, Чалабајка, Чачак, Чедо, Чарли, Чота, Чо-
кинац, Чоње, Чука, Чапи, Ченко, Чоки, Чкаља, Чаво, Чупо...

Џиги, Џордан, Џаро, Џин, Џана, Џуџа, Џаџик, Џонџула... 

Шицко, Шерпа, Шаров, Шериф, Шоша, Шљампо, Шуте, Шуго, Шицер, 
Шоле, Шојба, Шеки, Шпиро, Штрумф, Шојка, Шкоро, Шљокара, Шљивови-
ца, Шиљак, Шестар, Шабер, Шане, Шуки, Шалтер, Шафко, Штављо, Шћепо, 
Шишко, Шпанац, Шундо, Швајцарац, Шиљо, Шипи, Шиптар, Шпаго...

(у идућем броју женски надимци)
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ЈЕДНО БАДЊЕ ВЕЧЕ

Тих дана првог месеца слободе иако је рат још увек трајао грађани Краљева, 
а са њима и наша породица покушавали су да покрену нове животне токове. У 
нашем разореном домаћинству било је пуно посла, али не и новца да се многе 
ствари доведу у ред. Отац је после рада у Електричној централи и у пропагандном 
одсеку Народног фронта, из рушевина наше друге куће склањао неоштећену сто-
ларију, дебеле даске и греде од подова и крова, као и све што се могло употребити 
за поправку старе, тешко оштећене куће. Од комшија сазнали смо о неким ства-
рима које су нам однете, па је после неколико дана пронађен шпорет који је мајка 
успела да врати назад. Разрушен кров био је највећи проблем који никако нисмо 
могли да решимо без пара. Али као у свакој лепој причи, и у таквој ситуацији 
појавили су се добри људи, у лику нашег комшије, господина Милосављевића, 
који је понудио безрезервну помоћ.

Тако смо дошли до новца да се покрије пола куће од материјала који је отац 
извукао из рушевина, уз куповину неопходног црепа, пошто је стара ћерамида, 
којом је кућа била до бомбардовања покривена, потпуно уништена. Са крова ста-
ре куће скинут је велики сандук са лијандером који се није осушио и гвоздена 
баштенска клупа које је бомба тамо бацила, а који су трајали још од времена 
домазлука деда Јосифа.

Кад су се стекли минимални услови за радове на поправци куће, коришћен 
је сваки дан да се што пре завршили, јер је долазила зима са снегом. Паралелно 
са поправком, наши родитељи су почели да оспособљавају велику собу до ули-
це, једину просторију у којој се могла дочекати зима. Убацили су у њу шпорет, 
пошто су претходно пак папиром затворили таваницу са које је отпао малтер. Уз 
окрпљена стакла на прозорима, у ту собу су смештене ствари које су преостале и 
могле да се користе.

Одлазак у Бадњак, Краљево 1939. године
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Тако је дошао дан коначног повратка кући, боље рећи у оно што је преоста-
ло од ње и која нам је много недостајала свих протеклих месеци када смо били 
принуђени да потражимо уточиште по околним селима. Вратили смо се у Цара 
Лазара улицу у коју се полако враћао живот и наш стари комшилук. Било је то не-
како пред Божић. Снег је већ пао, па су наше дечје санке постале једино превозно 
средство за транспорт ствари из Карађорђеве улице.

У том сређивању крова над главом, стигао је још један Божић, празник који је 
у нашој породици заувек створио нераскидиву везу са родитељима, породичним 
домом и временима које смо провели заједно. Био је то први Божић у потпуно 
другачијим условима од свих претходних, али празник који смо, на сву срећу, 
славили живи, здрави и у нашој кући.

Док смо били окупљени за вечером коју је наша мајка спремила, не знам ни од 
чега, ни како, отац је унео бадњак. У том тренутку зачуло се мјаукање пред улаз-
ним вратима. Када је мајка отворила, угледала је на прагу једно промрзло маче 
које је тражило топлину дома и људску пажњу, као да је хтело да нам се придружи 
у овој, пуној снега, празничној ноћи. Сва насмејана пружајући сестрама малог 
мачка, новог члана породице, мама је рекла:

- Да знате, децо, да је долазак у нашу кућу ове мале маце на Бадње вече, знак 
велике среће за нашу породицу. Мислим да смо је после толико патње заслужили. 

Тако се у играма које су сестре организовале, нашло и ово мало маче жућкасте 
боје и тигрових шара које је унело ново и лепо расположење у славље нашег првог 
Божића после окупације.

...
Одломак из књиге «ПУТОВАЊЕ ДАНСКИМ КРАЉЕВСКИМ ВОЗОМ» 

нашег Краљевчанина, великог Славка Маржика
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БЕЗ МАТЕМАТИКЕ И МОТИКЕ НАМА ЛЕБА!

У краљевачкој гимназији професор Мија Петро-
вић предавао је матемоатику. У Школском споменару 
„Моја школска генерација 1947 – 1954“ коју је написао 
др Милан Матијевић 2013. године, о професору Мији 
смо нашли записану успомену на њега:

ПРОФЕСОР МИЈА ПЕТРОВИЋ

НИКОЛА ЈАКОВЉЕВИЋ ПЕЦА
Један из најстаријих краљевчких породица. Учесник 

многих културних збивања првих деценија прошлог 
века у граду на Ибру. На основу његових сећања, фото-
графија и записа Краљево је успело је да обогати своју 
културну прошлост у времену од 1908. до 1938. године.

Присуствовао је 1908. године првим филмским 
представама у Краљеву које је у просторијама кафа-
на «Јеленац” и «Кнежевић” изводио Најдановићев 
путујући биоскоп. Одмах после тога у Краљеву су ос-
новани Соколско друштво “Душан Силни” и певачко 
друштво “Св Сава” које је свој програм са успехом из-
водило у варошким кафанама.

Непосредно после Првог рата 1920. године у 
Краљеву почиње да ради амтерско позориште чији су 
чланови били углавном младе занатлије и трговци. 
Женске улоге су повераване мушкарцима јер жене 
нису хтеле (или им је било забрањено) да учествују у 
позоришном животу.

Тих година посебну улогу у животу Краљева имала 
је Стрељачка дружина и Ловачко друство, а Пеца је био 
активни члан скоро свих друштава и Краљеву.

Пирло Веронесе 
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ДИМЊАЦИ 
МАГНОХРОМА

ВОДОТОРАЊ

Чувени мајстори зидари из Црне 
Траве сазидали су Магнохромове 
димњаке, својеврсне симболе ове 
некада моћне индустрије која је 
била највећи краљевачки извозник. 
Прича се да су после сваког сазида-
ног димњака, мајстори Црнотравци 
играли коло на врху димњака.

(Фотографију на ФБ групи Сиџа 
објавио Вук Коњукушић)

Стари водоторањ на Барута-
ни није више у функцији. Фотогра-
фија о градњи тог водоторња пе-
десетих година прошлог века коју 
је послао Сретен Јовановић, данас 
само подсећа на нека давна прошла 
времена.

Изнад ужег градског језгра 
Краљева, на Ратарском имању је 
1959. године подигнут је други водо-
торањ – резервоар за воду, капаците-
та 1000 квм. Ни овај резервоар није  
у функцији.
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Основна школа у Врдилима је једна од најстаријих школа на територији 
општине Краљево и једна од најстаријих школа у Србији. У својој књизи «Путе-
шествије по Србији» Јоаким Вујић пре више од 19 деценија пише о својим утис-
цима о Врдилима.

Ту је и једна мала од тврдог камена сазидана црква а недалеко од ове црквице 
јесте и једна лепа школа. Поред школе је била коњушница, шупа за дрва и учи-
тељски станови које су користиле учитељице Љупка Пешић,  Нада Чукаловић и 
њен муж Младен, учитељ. Најстарија учитељица је била Богиња Вуковић, али она 
је живела у својој кући у Врдилима. Према документацији школа је подигнута 
1819. године када су Врдила имала свега 94 поресеке главе. Мештани Врдила су у 
то време били познати произвођачи воћа, највише крушака караманки.

Школа у Врдилима је 1969 године обележила је 150 година постојања и у том 
тренутку бројала је 60 ученика, док је школа у Конареву исте године прослављала 
40 година постојања а њу је похађало ни мање ни више него 700 ђака. Данас шко-
ла у Врдилима је истурено одељење матичне школе „Јован Дучић“ из Роћевића.

Пирло Веронесе

ШКОЛА У ВРДИЛИМА

ЧУВЕНА 
ХАЛФ ЛИНИЈА
Педесетих година чувену 

халф линију краљевачке Слоге 
чинили су Видосављевић – Брацо 
Грчки, Цапудер - Цапо и Дими-
тријевић – Дуле Пакљо.

Пирло Веронесе
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СЛОГА И МЕТАЛАЦ ЉУТИ РИВАЛИ

Одмах по ослобођењу, фудбал се тада у Краљеву, играо по малама, а Слобода 
и Локомотива били су већ познати клубови који су представљали Краљево. Тако 
су се 29. априла 1947. године, сакупили у „Лалиној“ кафани, али Градски фискул-
турни савез није дозволио да се формира клуб, па је формиран актив са циљем да 
се прво одигравају пријатељске утакмице. Неко од присутних, пошто се живело 
у радничкој средини, предложио је да се клуб назове „Радник“, што је било при-
хваћено. Први председник актива је био Радомир Андрић – звани „дуванџија“, 
а за секретара је биран Живан – Жика Грујић. Актив се регистровао у Градском 
фискултурном савезу чије су се просторије налазиле у хотелу „Париз“, а тај посао 
обавио је Ратко Стојић, одговорно лице тог Савеза.

Просторије Радника налазиле су се на углу Доситејеве (бивше Кидричеве ули-
це) преко пута Старе колоније у једној просторији коју је у својој кући уступио 
председник Раде Андрић. Ту је био економат, свлачионица, канцеларија.

Те 1947. године, долази до фузије Слободе и Локомотиве, и створена је да-
нашња Слога Краљево. Нешто након годину дана, 1948. године, на предлог Жика 
Грујића који је радио на железници, Радник мења име и постаје ФК “Железничар“ 
и прве званичне утакмице је одиграо на првенству јуниорских железничких клу-
бова Југославије. Сталне промене имена се настављају и од 01. маја 1965. године, 
клуб постаје Металац.

Слога и Металац су од љутих ривала кроз пријатељске утакмице, најзад до-
чекали да буду заједно у истом рангу. Срели су се такмичарске 1966/67. године, 
тада у Српској лиги. Слога те године се пласира у Другу савезну лигу, а Металац, 
нажалост, испада из Српске лиге. 

После 72 године постојања ФК Металац више не постоји, а ФК Слога се так-
мичи у Српској лиги.
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То су они момци за којима су на корзоу уздисале девојке, а чија је слика покрај 
пехара те давне 1978. године месец дана стајала у излогу робне куће ,,Београд“

Сви живи и здрави, неки, истина, са мање косе а више килограма. Озбиљни 
породични људи, већина њих са дипломама виших школа и факултета, сада при 
крају успешних пословних каријера, а у спорту и даље као функционери, трене-
ри, судије... То су они момци за којима су на краљевачком корзоу уздисале де-
војке, а чија је слика покрај пехара те давне 1978. године месец дана стајала у из-
логу робне куће ,,Београд“, у самом центру Краљева. Јер, били су екипа Рибни-
це, освајачи одбојкашког Купа Југославије и онда представници те велике земље 
у Европи, у такмичењу Купа победника купова. Због њих је тада, присећају се ста-
рији познаваоци спорта у овом граду, ,,Краљево било на ногама“. Због њих је са-
грађена прва хала спортова на обали Ибра и обављен први директан спортски ра-
дио пренос...Једноставно, били су спортски јунаци који су од игре на ,,ледини“ 
стигли до Европе, до такмичења у међународној конкуренцији.

О свему томе подсетили су се пред крај минуле године, на првој ,,прозивци“, 
после тачно четири деценије од тог успеха. И, сви су се одазвали тадашњем капи-
тену Александру Бићанину. Међу првима његов брат Јован Бићанин, затим браћа 
Милорад, Љубомир и Зоран Ковачевић, а стигли су и Александар Терзић, Мило-
мир Продановић, Зоран Филиповић, Томислав Радаковић, Гордан Вилимановић, 
Зоран Миковић и Миланко Стојановић. Међу њима био је и тадашњи тренер Дра-
ган Николић. Подсећање на тадашње време младости и поменутог спортског ус-
пеха подстакао је и Зоран Бачаревић, спортски репортер тадашњег радио Краље-
ва, који је преносио финалну утакмицу за Куп Југославије.

И, текла је прича а било је овако било: клуб је основан 1954. године када су, 
баш на месту званом ,,ледина“ у Горњој Рибници тадашњи момци почели да пре-
бацују лопту преко мреже. Први тренер и играч био је недавно преминули Ду-
шан Бошковић Боле, човек који је читав живот посветио овом спорту. Умео је по-
себно да препозна теленте па је тако Рибница нарастала и 1974. године стигла 
до савезног ранга текмичења. Стога је за њих хитно морала да се подигне, тач-
није догради нова хала спортова покрај Ибра и учинили су то тадашњи градски 

ДАНИ КАДА ЈЕ КРАЉЕВО ЗБОГ 
ОДБОЈКАША РИБНИЦЕ БИЛО НА НОГАМА

То су они момци за којима су на корзоу уздисале девојке, а чија је слика покрај 
пехара те давне 1978. године месец дана стајала у излогу робне куће ,,Београд“
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оци. А, одбојкаши су само четири године касније, на финалном турниру у Новом 
Саду, победама над екипом Младост из Загреба, домаћом Војводином и Модри-
чом из истоименог града постали носиоци пехара Купа Југославије. Пратили су 
то Краљевчани уз радио апарате славећи победу и пут одбојкаша у Европу, на так-
мичење у Купу победника купова. Тако су у Краљево ,,довели“ екипу Индистрија-
лиса из Мадрида и која је побеђена у оба сусрета, а онда прави спектакл. Због до-
ласка тада најбољег одбојкашког клуба Европе, екипе Панини из Модене није 
било места за све љубитеље овог спорта у новој хали, где је Рибница изгубила са 
3:2 што говори да су се показали као достојан противник најбољима...Сетили су 
се, на овом скупу бивши играчи, још пуно догађаја од пре четири деценије, па и  
комплета ,,оловка, роковник и календар“ из године успеха који још чувају, а који 
су, пошто тада није био обичај да се спортисти и новчано награђују, добили у знак 
признања на пријему код челника у општини и региону.

Политика – Мишо Дугалић

Најуспешнији клупски боксер у богатој историји краљевачког „Металца“, 
Славко Ашанин Ашке је успешно владао рингом пуних једанаест година, од 1974 
до 1985. године. Каријеру је почео у перо-лакој категорији, а завршио је у полу-
средњој. Два пута је био првак Србије и оба пута учествовао на финалним првен-
ствима Југославије.

Како каже, у каријери је најтеже пролазио са тадашњим вицешампионом 
света Меметом Богујевцијем, а најдража му је победа против Радоње Штурано-
вића који је био вицешампион Југославије и Балкана. Ашке је био доста брз са 
невероватно успешним ескиважама, имао је прецизне директе којима је често 
онеспособљавао своје противнике. У то златно време боксерског клуба „Мета-
лац“, подсећамо да су немерљив допринос популарности бокса у Краљеву давали 
и Ашкетови клупски другови: Јанићијевић, Спасојевић, Дабижљевић, Ивановић, 
Лазаревић, Шећовић, браћа Милић и браћа Жикић...

Данас је бокс пао на најниже гране, не само у Краљеву, већ у целој Србији. 
Ашке је редовни учесник традиционалних сусрета бивших југословенских шам-
пиона, који најчешће долазе на сплаварење Ибром од Маглича. Сви они још увек 
гаје наду да ће се бокс поново омасовити и да ће неки нови клинци доносити 
медаље са великих такмичења. 
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Не само што је хроничар који је 
успомене на Краљево из прошлости у 
својим књигама сачувао за нас и по-
тоње генерације, већ је и даље спорт-
ски активан, а са државног такмичења 
ветерана др Милан Матијевић  донео 
је злато и сребро

Др Милан Матијевић истинска је 
легенда Краљева, јер – не пркоси само 
својим годинама, него и медицинској 
пракси. На државном првенству за 
ветеране од 80 до 84 године, које је 
одржано у Београду, Милан, који да-
нас има 84 године, освојио је у бацању 
кугле златну, а у скоку у даљ - сребрну 
медаљу. Уз све своје пословне и спорт-
ске успехе, остао је забележен и ње-
гов медицински успех раван чуду, јер 
је пре осам година, две недеље после 

операције оба колена успео да, са све концима на ногама, на Балканском првен-
ству у маратону освоји медаљу. Био је, кажу, једина особа у Европи која је у тим 
годинама, након операције оба колена успела не само да се, након пар дана, по-
дигне на ноге, него и да се бави атлетиком.

Били су, кажу, тада у чуду лекари краљевачке болнице, јер им је Матијевић, са 
концима на коленима, са Балканског првенства у маратону донео ту своју освоје-
ну бронзану медаљу. Добио је тада од особља ортопедског одељења краљевачке 
болнице надимак «супердека», а заузврат признао је лекарима да је организато-
рима маратона сакрио чињеницу да су му колена ушивена хируршким концима. 
Балканско првенство одржано је тада у Турској где је Матијевић отпутовао само 
две недеље након операције цисте и деформитета на коленима. Интервенција је 
била сложена, а пацијенту је због година (имао је тада 76) саветовано строго ми-
ровање. Доктор Драгиша Костић, ортопед који га ја тада оперисао рекао је да Ма-
тијевић због своје упорности и као медицински феномен заслужује да се о њему 
напише научни рад.

Милан Матијевић и сада претрчи око два километра дневно и свакодневно 
ради вежбе. Зато поручује да сви људи треба да се баве физичким активностима 
јер, каже, «тада крв циркулише и благовремено храни све периферне делове ор-
гана, одржавајући тело здравим».

За животну посвећеност привреди, спорту и чувању завичајне прошлости од за-
борава и то што је «сва своја умећа уложио за добробит града», др Милан Матије-
вић добио је о Краљевдану  прошле године Октобарску награду Краљева Матијевић 
је доктор економских наука, био је истакнути друштвено-политички радник, ве-
лики поклоник спорта, а посебно атлетике. Активан је и у пензији, као председ-
ник Удружења економиста Краљевчана, председник Друштва за неговање тради-
ција ослободилачких ратова „Јово Курсула“, активно помаже многим спортским 
и удружењима грађана. Написао је 17 књига о краљевачким занатима, еснафима, 
колонијама, кафанама, боксерском спорту, а осим актуелног рада на књизи „Век 
железнице у Краљеву“, завршио је и ускоро ће објавити књигу посвећену историји 
Робне куће «Београд» у Краљеву, чији је дугогодишњи директор био.  

Један испуњен живот и све године Матијевића, његов су доказ да, како каже: 
«живети не значи дисати, него радити, чинити добро, уздићи се у доброти и про-
чистити свој дух». Довољно да буде леп пример како не постајемо паметнији од 
онога што смо чули, већ од онога што смо доживели.

Портал Круг – Марина Миљковић Дабић

МИЛАН МАТИЈЕВИЋ ОСВАЈА МЕДАЉЕ 
И У 84-ОЈ ГОДИНИ
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MП КИМИ
Један од непоновљивих краље-

вачких најсвестранијих легенди. 
Када је крајем октобра прошле 
године изненада преминуо, ство-
рио је ненадокнадиву празнину 
код свих који су га познавали. 
Великим делом због тог тужног 
догађаја настала је Сиџа која 
подсећа на Краљевчане и Краље-
во. Милорад Петровић Кими је 
био оригинални репрезент нашег 
града, наших менталитета, шме-
керског смисла за хумор уз нео-
дољиву срдачност...

Одласком у неку небеску ули-
цу „краљевачких музичара“ при-
дружио се колегама Чомбету, 
Драшку, Бобију... У бројној плеја-
ди врсних музичара и певача 
Кими је био и остао, како се то у 
Краљеву каже, посебна прича. Од 
првих акорда ухваћених на хар-
моници „Велтмајнстер“, све до јединственог и непоновљивог звука његових кла-
вијатура на хиљадама живих наступа, од дечачке групе „Краљеви ритма“, преко 
„Безимених “, „Балтик блуз бенда“ , „МП Кими групе“… Почетком седамдесетих 
година био је певач „Смака“, и тада су га у бенду звали „блуз човек“.

Био је прави глобтротер, прегазио је „пола планете“, посећивао тада најелит-
није клубове у Њујорку, Њу Орлеансу... у којима су наступала највећа имена со-
ула, џеза и блуза. Фотографисао се са Реј Чарлсом, и та фотка је пленила пажњу 
на зиду собе његовог стана који је називао „Студио бејби“. Управо ту је окупљао 
своје пријатеље да заједно слушају музику, гледају спортске преносе, најчешће 
трке Формуле 1 и Мото ГП, или да се опусте уз по неку чашицу раритетних пића 
које је деценијама вредно прикупљао, поставши један од највећих колекционара 
најразличитијих ракија, вискија, коњака, вина...

Управо са пријатељима, а имао их је много, знао је да начне по коју флашу 
старог вискија или вина. Једном приликом окупила се екипа у „Студију бејби“ да 
одгледа битну мото трку, можда одлучујућу за титулу светског првака. Кими је 
пријатељима показивао боце пића, објашњавајући из које су године и како је коју 
успео да их набави, служећи свакога понаособ. Уз пут је резао пршуте и сиреве да 
их „не у`вати мезе“, одлазио до ледомата који је називао „златна кока која носи 
лед“, досипао по нову чашу пића... Када их је коначно све опслужио, сипао је 
виски у своју чашу и сео да гледа трку!

Погледавши у екран, оним својим специфичним храпавим гласом се обрати 
свима: „Шта је ово, баџо? Па, само још два круга до краја! Па, нисам знао да ова-
ко брзо возе!!!“.

Остао је за њим тај дух толеранције, космополитизма и љубави међу људима. 
У следећим издањима Сиџе, подсетићемо се још неких Кимијевих анегдота. 
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“Сви су га знали! Још је јучер био жив!
Многе су ноћи провели у бару с њим.
Сад је у гробу, вјечно почива у миру свом.
За његову душу, са чашама у руци,
сви вичу : Алкохол је крив!!! ”
   Д. Топић – Краљ Алкохол

И. Р. К. То је писало. Гравирано на великом златном прстену, који је потпуно 
одударао од појаве и стила готово увек полу-одрпаног (али беспрекорно чистог), 
необавезног (са изузетком понеких летњих дана када би навлачио неке питај Бога 
где и када купљене гротескно шарене цветне ,Хавајске’ кошуље), ,Хипиџанерског’ 
изгледа Илије Радоњића Кикија.

Кики Вештица, Киле, Илијас, Кики Минђуша, или како год га се већ ко сећа, 
био је једна од оних краљевачких добрих душа које сте могли редовно да сретнете 
у Омладинској улици. Бивши басиста, певач, текстописац, рокенролер, човек са 
између 20 и 180 минђуша у једном увету (зависно од извора информација), гос-
подар свих паса на Краљевачким улицама, професионални дегустатор ракије и 
вина на точење, неуморни Гочки кампер, највећи обожаватељ Дада Топића, али 
пре свега вечито насмејани другар и пријатељ. Наравно, рано је отишао, као што 
то обично и бива. Још га се сећам како му се јадам око неких својих клиначких 
проблема а он слуша, слуша, слуша… Па ме погледа оним његовим водњикавим, 
бистрим, прелепим зеленим очима и каже: “Пејџ, кајче лома, Анђеле. Све ће 
бити окај!”.

Сви смо га волели…
аутор Ненад Стефановић

фотографија Дарко Јевтовић

КИКИ
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ЗАЈЕДНИШТВО КАО РЕЗУЛТАТ ИСКУСТВА 
У БАЗИЛЕУС ХАБ-У

Многе иновативне идеје, први локали и предузетници у Краљеву који су биз-
нис покретали и водили, нераскидивим и невидљивим везама су повезани са „По-
повића здањем“ на адреси Цара Лазара 67.

Поверење, искуство, знање и дугогодишњу пословну сарадњу две пријатељице, 
Александра Сања Поповић и Ана Милашиновић, су обједниле и омогућиле да 
Краљево буде у корак са остатком света. Као резултат тога данас се на истој адре-
си налази простор , тзв. coworking први и једини у Краљеву, који окупља, мотиви-
ше људе и пружа им подршку у остваривању својих пословних циљева и успеха. 
Само име Basileus HUB у најслободнијем преводу значи „суверено заједништво“ 
и зато ту долазе сви они који ово место препознају као инспиративно за рад. 

Нова концепција пословања у модерно опремљеном простору не подсећа на 
рад у класичној канцеларији већ је место вредних људи где се рад обогаћује но-
вим пријатељствима. Искуство које се деценијама развијало и преносило у раз-
личитим правцима, у области предузетништва, уткано је и снажним емоцијама 
утемељено у сваки део простора, а на даље га надограђујемо заједно…

(наставиће се…)
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(КВ)АРЉИВО ЛЕТО ’78
Те,1978.године Рокери с Мораву почеше да шишају овце заједно са Стојадин-

ком а Здравко Чолић беше епицентар земљотреса који је путовао широм СФРЈ. 
Светом се ширила нова филмска грозница звана ‘’Бриљантин’’, док су се Rolling 
Stones са врхова топ листа свима плазили великим хитом ‘’Miss You’’. Чупави 
Марио Кемпес је постао најбољи стрелац фудбалског првенства у Аргентини, на 
коме су домаћини тријумфовали победивши у финалу Холандију са 3 : 1, а у 
биоскопу ‘’Ибар’’ се тражила карта више за домаћу комедију ‘’Није него’’ чији 
је епилог заједнички одлазак актера филма на историјски концерт ‘’Бијелог Дуг-
мета’’ код ‘’Хајдучке чесме’’ на којем су промовисали нешто раније издат албум 
‘’Ето, баш хоћу’’.

А ја сам тог, (КВ)арљивог лета ’78…Ето, баш хтео! Да будем блесав…и вала 
нека сам ! По цену, да када ‘’Будем мртав и бео’’ моју душу вечно препустим 
дубинама Казана па нек плива заједно са шаранима и сомовима у њему. Мада су 
ми резервне варијанте у животу тада још биле да глуварим ‘’Кумовом сламом’’ 
заједно са групом ‘’Леб и Сол’’ и ванземаљцима које сам жељно ишчекивао на 
Ратарском имању након гледања филма ‘’Блиски сусрети треће врсте’’ или да бар 
постанем нови члан ‘’Тајне групе ТНТ’’, ако ништа друго. Али за све се питао Број 
1… наравно!

Током летње Сиџе сам по већ устаљеној шеми кулирао у хладовини кајсија 
мог великог дворишта зараслог у срећно детињство и сладио се са њима. Око 
мене је била разбацана гомила стрипова и “Политикиних забавника” које сам 
просто гутао да бих у животу мање лутао.Одлазак на плажу Женева, пецање и 
купање на Ибру су наравно били саставни део мојих дневних ритуала, док сам у 
поподневним часовима када мало прелади играо лопте или кликера са клинцима 
из улице. Након тога је обавезно следило испијање хладне кокте код содаџијке 
преко пута Мале пијаце.

Топле летње ноћи су наравно биле резервисане за дечје враголије као што су 
тражење по мапи и играње жмурке. Па када се уморимо од свега, цела екипа по-
седа на дугачку ограду мог дворишта где је традиционално био скуп несврстаних 
из улице Танаска Рајића. И тако су се свако вече дружили стари и млади из краја 
а ми клинци смо највише упијали речи оних којима је припала част да својим 
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рођењем најаве луде шездесете за разлику од моје која је са атерирањем на Месец 
одсвирала бис једној лудо креативној и бунтовној епохи.

И онда… једног летаргичног поподнева је на моје бубне свом силином камене 
секире закуцао ‘’Дух који хода’ а није се звао “Загор Те Неј”.  Док сам ишчита-
вао страницу “Политикиног” забавника која се бавила актуелностима из света 
музике и заљубљено гледао у Кејт Буш која се са “Орканских висова” преселила 
на прва места топ листа и победнички махала Екскалибуром, једва чујно је из 
радија допирао ритам који ми је скренуо пажњу. Појачао сам звук и као омађијан 
следио заразан враголасти риф који је уз демонски бубањ и бас, који као да су 
допирали из тајновитих шума Дарквуда, и Јерихонску дувачку секцију предвође-
ну борбеним покличом животиње Ерик Бардона рушио све зидине око мене. Од 
силног скакања сам угануо кревет по коме сам изводио ратнички плес заједно са 
великим поглавицом рока и његовим ратницима који су неумољиво испаљивали 
ритмичке рафале по мојој соби најављући тако будући Дон Кикотовски рат про-
тив естаблишмента. Спикер је на крају 14 минутне песме само кратко рекао да је 
пустио песму Tobacco Road, Eric Burdona и групе War!

До тог тренутка сматрах да сам последњи романтик на овом свету што се спо-
ро креће и чека рај али се заплет у моменту драматично променио па сам тражио 
“Други начин” да свакодневно листање “Дневника једне љубави – Јосипе Лисац” 
заменим “Животом у чизмама са високом петом - Даде Топића”. “Лет изнад кука-
вичјег гнезда” је могао широм да размахне своја крила а “Голи у седлу” су узјаха-
ли моје срце уместо моћних Харлија потерали га дуж “Дуванских друмова” душе.

Уместо стрипова и фаталне “Црне Даме” са Женеве - како смо је иначе звали, 
а која је давно пре “Малене” својом појавом мушком делу публике из “Старе чар-
шије” отпевала да само могу да “Сањају да је имају”, преко ноћи су предмет моје 
пажње постали мистериозни чупавци који су се свакодневно шуњали по крају вуку-
ћи гомиле плоча и инструмената. Решио сам зато да наредних дана пратим њихове 
трагове до “Куће излазећег рока” за коју сам веровао да је у “Старој чаршији”.

Једна од свакодневних станица ми је иначе била Кловерова кућа поред “Дома 
ЈНА” одакле је често допирала гласна музика, па сам увек извесно време кулирао 
у тој мојој првобитној дискотеци а настављао бих након музичког интермеца да 
весело скакућем калдрмом све до куће. А онда сам једног дана, режираног од 
самог велемајстора Марфија, изненада променио руту па кренух непланирано 
улицом Војводе Степе према Малој пијаци…

Испред локала у приземљу дугачке зграде постојали су отвори кроз које су 
током јесени убацивана дрва и угаљ у подрумски простор. Један од поклопаца 
је био мало подигнут тако да сам јасно чуо звук гитара и бубњева. С обзиром 
да ми “Мистерија организма” данима није давала мира, решио сам да загризем 
јабуку која се нудила из дубина ундергроунда. Ушао сам у улаз зграде и сишао 
низ степенице пратећи лутајући соунд. Лако сам лоцирао подрум из кога је допи-
рала свирка а онда сам кришом кроз отвор на подрумским вратима покушао да 
установим “Ко то тамо пева”. На зиду подрума сам прво угледао плакат на којем 
је писало “ Perpetuum Mobile” што ме је прво асоцирало на неки тајни Грунфов 
патент . Рекох себи па ови су тајнији од “Тајне групе ТНТ” а вероватно са њима 
и деле заједничке просторије. Уместо мојих омиљених јунака, препознао сам два 
чупавца чијем кретању до тада нисам могао да уђем у траг….били су то Шицко и 
Симе, чланови групе Perpetuum Mobile.

Неких две године касније…након мог случајног открића, преселих се у праде-
дин стан који је био недалеко од места првобитног греха, комшије су данима уз-
немирено причале о несрећи у којој је трагично изгубио живот Дејан Царићевић 
- Чапи који је живео у тој згради и био један од чланова групе. Тада сам скапирао 
да је бенд највероватније вежбао у његовом подруму. Садашња «Цвећара» је ко-
лико памтим баш изнад тог подрума па се још увек надам да ћу Броју 1 мазнути 
његову « биљежницу»?

Овим догађајима из мог детињства је покренута машина која пркоси законима 
физике и још увек ме тера на бесконачно кретање “Дуванским друмовима”…. 
”THE ROAD GOES ON FOREVER AND THE MUSIC NEVER END”

Преузето за Сиџа групе, аутор Дон Кикот



24

Ratina 400A
Kraljevo 36000, Srbija 
Telefon: +381. 36. 5862. 366
Faks: +381. 36. 5862. 367
http://www.izopan.rs

OBRADA 
I PRODAJA STAKLA


