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Број 5

САВАТИЈЕ БОЖИЋ
Једна је од најзначајнијих личности у
Краљеву, почетком и у првим деценијама XX
века. Након кратког боравка у Рашки, прелази са породицом у Краљево и постаје парох
прве краљевачке парохије. Одмах се активно
укључује у друштвени живот и бива иницијатор
или члан многих културних и националних удружења: "Управа за чување народног здравља",
патриотског удружења "Ибарска легија" или певачког удружења "Свети Сава". Заједно са групом краљевачких трговаца био је утемељивач
лечилишта у Матарушкој бањи. За време окупације у Првом светском рату, аустријске власти
су га интернирале у логор Нежидер у Мађарској.
Стамбени објекат у ул. Танаска Рајића бр. 12
у Краљеву, саграђена је осамдесетих година ХIХ
века у еклектичком стилу и представља један од
најзначајнијих примера грађанске архитектуре
из тог периода у ширем центру града. Грађена је
репрезентативно, на пространом плацу, са свим
неопходним пратећим и помоћним објектима,
од којих неки и данас постоје, мада је првобитна
парцела сада подељена на два дела. Према оригиналној тапији која се, поред многих драгоцених документа чува у породици, ову кућу је 1894. године купио Вићентије Крxић, архимандрит манастира Сретење од Саве Поповића, проте из Рашке, да би је при одласку у Хиландар
1900. године продао Саватију Божићу, проти из Краљева, деди по оцу садашње власнице.
Знаменита личност проте Божића (1859-1960) својим многоструким интересовањима и деловањима у различитим видовима друштвеног, јавног и политичког живота у Краљеву и целој Србији, оставила је дубок траг у новијој историји овог краја, о чему сведочи аутобиографија коју је написао у својој стотој години. Био је један од оснивача и дугогодишњих председника организације Црвеног крста, основао је Аеропланско друштво у Краљеву, а нарочито се
предано бавио унапређењем воћарства, у сарадњи са Ратарском школом и Пољопривредним
друштвом (у дворишту куће још постоји и рађа дрво крушке “калуђерке”, чији су калем донели калуђери из Хиландара и за коју је прота Божић добио 1907. године диплому на пољопривредној изложби у Београду.
За Краљево и околину посебно је значајна
чињеница да је Саватије Божић један од проналазача и оснивача Матарушке Бање. За труд и
постигнуте успехе у свом дугом животу одликован је бројним високим одликовањима (Почасни велики крст, Ордени Белог орла, Црвеног крста, Светог Саве и други). Синови и кћери проте Саватија су школовани на високим школама и факултетима у земљи и иностранству, па
су својим радом допринели развоју струка којима су се бавили (два грађевинска инжењера, један машински и један рударски инжењер и лекар). Битно је напоменути да је један од њих, инжeњер Добривоје Божић, проналазач ваздушне
кочнице у железничком саобраћају, која се још
увек примењује широм света.
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ЗБОГ ЧЕГА ЈЕ МАНАСТИР ЖИЧА
ЦРВЕНЕ БОЈЕ?
Српски средњовековни манастир Жича из прве половине тринаестог века, посвећен је
Хриством распећу а и сам је “распет” између Истока и Запада. Многи тврде да се налази на
једнакој удаљености од Цариграда и Рима.
Ипак, оно што већина људи прво примети када је у питању ова импозантна грађевина јесте
њена боја. Јер, нема баш пуно манастира у Србији, а ни на свету који су тако интензивно црвене боје. О томе како је до овога дошло постоји занимљива прича.
Наиме, Жичу је подигао први краљ Србије из династије Немањића, Стефан Немањић, а
значајну улогу у њеном подизању имао је и његов брат, Свети Сава. Он је једно време боравио на Светој Гори, а по повратку из Никеје у Србију 1220. године наредио је извесне промене у архитектонском изгледу цркве. У трећој деценији тринаестог века црква је премалтерисана и обојена у црвено.
Историчари уметности сматрају да је то била управо идеја Светог Саве који је на Светој
Гори видео храмове који су били црвени. Тамо се и упознао са веровањем да црква почива на
крви мученика и да је то симболични оживотворено у боји цркава и након тога је захтевао од
мајстора да и Жичу обоје на исти начин.
(Са сајта: www.patriot.rs)

РЕЛИКВИЈА
У даровној повељи манастиру Жича коју је подарио краљ Стефан Првовенчани са сином Радославом,
наводи се читав низ значајних дарова. Један од њих
била и је десница светог пророка Претече Јована Крститеља. Она се данас налази у катедрали Светог Јована Крститеља у италијанском граду Сијени.
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Број 5

КРАЉЕВАЧКЕ КОЛОНИЈЕ
У периоду између два светска рата изградњом фабрике авиона и фабрике вагона,
Краљево је почело да се индустријски развија. Паралелно су
почела да ничу нова стамбена
насеља, која су називана „колонијама“ јер су се у њих усељавали странци (Французи) или
неопходни инжењери, официри, висококвалификовани
радници, чиновници из других
југословенских градова.
ОФИЦИРСКА КОЛОНИЈА
У периоду од 1927. до 1938. године са десне стране пута за Крагујевац изграђено је стамбено насеље за потребе стручног, војног кадра запосленог у Фабрици авиона. Крагујевачки
друм касније је добио назив улица генерала Радисава Станојловића, затим Кидричева, а данас
Доситејева. Од Официрске колоније остала је до данас зграда Клуба ваздухопловства ( позната
и као Војни хотел) и још једна мања стамбена зграда. На месту колоније, наспрам Фабрике
вагона и Машинског Факултета, седамдесетих година изграђено је ново насеље од 25 зграда.
ФРАНЦУСКА КОЛОНИЈА
Саграђена је, доле низ Крагујевачки друм, ниже од Официрске колоније, и у њу се после
1927/1928. године уселило око 200 лица. Француза, инжењера и стручних радника запослених
у фабрици авиона. Станови у колонији су били конфорни. Французи су отишли из Краљева
1935. године. Назив колоније остаје исти све до 1977. године када је цела порушена и на њеном месту саграђено ново насеље од 6 зградица у цвећу, са по 6 станова, у коме се сваки стан
састоји од приземља и поткровља.
РАТАРСКА КОЛОНИЈА
По лепоти је готово равна Старој колонији. Саграђена је у зеленилу поред Ратарске школе
у времену између 1924. и 1927. године. То мало насеље било је намењено за наставно особље
школе, познато је и као „Професорска колонија“.
СТАРА КОЛОНИЈА
Од 1935. до 1937. године, на почетку данашње Доситејеве улице, на њеној десној страни,
изграђено је 23 типске куће са приземљем и спратом. То је била Железничка колонија којој је
кроз време мењано име да би са на крају усталио назив Стара колонија. Ова колонија је можда
најлепша, јер су у сваком лепо ограђеном кућном дворишту расле најлепше трешње, вишње
и јабуке .Ту је био и кавез у коме су неки станари гајили голубове, а неки кокошке… . Фасаде
кућа обрађене рустично у белом малтеру, са дрвеним рамом који је прекривао бршљан. Црвена фасадна цигла је оивичавала и украшавала врата и прозоре, на којима су постављени дрвени капци –шалони. Станови, једнособни имали су кухињу (која је била и дневна соба), спаваћу
собу, предсобље, шпајз и купатило са топлом водом из дубећег казана „на дрва“.
ЧИНОВНИЧКА КОЛОНИЈА
То су четири зграде грађене у периоду од 1937. до 1939. године, у садашњој Доситејевој
улици, преко пута Гимназије. Током 2007. године у међупростору између старих изграђене
су нове зграде.
(Коришћени одломци из књиге „Колоније у Краљеву“, Милана Матијевића)
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КАЛДРМА

Некада су улице Краљева биле покривене калдрмом која је морала да се повремено поправља. Тако је остао податак из 1856. године да је кнез Александар Карађорђевић одобрио
3135 гроша чаршијских за 300 кола камена и 500 кола песка за сређивање калдрме. Тако поправљана, калдрма је трајала до 1956. године када је постепено замењена асфалтом. На неким
местима опстајала све до почетка овог века, попут Трга Светог Саве (испред Народног музеја),
где је након реконструкције овог трга нестала и замењена бетоном.

СПОМЕНИК
ИБАРСКИМ
ЈУНАЦИМА
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Налази се у долини реке Ибар поред
магистралног пута Краљево - Рашка. Радници државног техничког предузећа „Лабор” из Београда који су 1930. године радили на реконструкцији пута Краљево Рашка, а по идеји инжењера Владе Старчића и Александра Ацковића, оставили су
лепо сведочанство о свом боравку и раду
у Ибарској клисури. У Долини јоргована,
поред пута су направили чесму, а на десној
обали Ибра подигли су спомени српском
војнику, посвећен свим палим војницима
Статуа српског војника, висине 3,5 м, налази се четрдесет метара изнад реке Ибар.
Фигура војника, изграђена од армираног бетона, постављена је на живописну стену на
десној обали Ибра. Испод фигуре, на стени, постављен је натпис „Ибарским јунацима палим за краља и отаџбину 1912 – 1918,
Техничко предузеће Лабор“. Војник је постављен тако да стражари с погледом на
магистрални пут. Скоро читав век подсећа
пролазнике на јунаштво ибарских ратника у
два балканска и Првом светском рата.

Број 5

ПРВО ТРАНСПОРТНО ПРЕДУЗЕЋЕ

О Благоју Маринковићу, власнику првог транспортног предузећа Краљева основаног почетком XX века, слушајући причу његових синова Милана Маринковића Грола и Предрага Маринковића Преда, занимљив запис оставио је Раде Јоветић у књизи „Приче из старог
Краљева“ из које смо одабрали неколико одломака.
Како се Благоје нашао у Краљеву и како је основао прво транспортно предузеће?
Благоје Маринковић је рођен 1893. године у Врању, где му је отац, Мане се звао, био ковач,
а бавио се и браваријом, те је код њега Благоје изучио занат. Са тим занатом је и отишао у Војно – технички завод у Крагујевац, да учи, ни мање ни више, него за шофера, што је и постао
1915. године.
После завршетка Првог светског рата, Благоје је са својом јединицом дошао до Београда,
па пошто је та његова јединица расформирана, Благоје оста у Београду. Ту је купио један трофејни фордов ауто и са њим почео да таксира по Београду. Једном приликом неки трговац
унајми Благоја да га одвезе до Краљева, да у Краљеву заврши неки посао. И Благоје и његов
путник одсели су у краљевачком хотелу Београд, који се налазио у самом центру града, на
тргу. Чекајући своју муштерију, Благоје је упознао доста Краљевчана, а са Момом Тодосијевићем, који је тада држао хотел Београд, баш се спријатељио, те су се касније и окумили.
Ведри и гостољубиви Краљевчани, са којима је уз младу прасетину и хладно вино провео неколико дана, свидели су се Благоју. А пошто у Краљеву, у то време, није било ни једног таксија,
неко од краљевачких газда ангажује Благоја да га одвезе до Рашке, да исплати неку стоку.
Сутрадан се јавише нови ангажмани, па Благоје видећи да у Краљеву може да се развије добар
посао, реши да ту и остане где је основао своје предузеће. На печату, чији су отисак сачували
Благојеви синови Милан и Предо, пише Ауто гаража Маринковић Краљево. А у уверењу о
регистрацији, које је потписао начелник среза пише да је Благоје Маринковић моралног и
држављанског понашања доброг и да му имовинско стање пружа довољну гаранцију за уредно
вођење Аутобуског предузећа на линији Краљево – Рашка – Нови Пазар и обратно.
Згоде и незгоде првог аутобуса у Краљеву
У то време, када је Благоје држао аутобуску линију Краљево – Рашка (крајем двадесетих
година), кроз тај део Ибарске клисуре између Краљева и Рашке градила се железничка пруга
нормалног колосека. Деоницу од Богутовца до Рашке градило је предузеће Лабрадор, које су
углавном сачињавали Руси. Њима је плата исплаћивана сваких седам дана, па су суботом увече после исплате стајали поред пута и очекивали Благојев аутобус да их превезе до Краљева,
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да тамо потроше паре. Па када би
Благоје дошао и покупио их, било их
је чак и на крову аутобуса. Благоје
би их возио у Краљево право пред
хотел Београд који је држао његов
кум, већ поменути Мома Тодосијевић. А Мома би их лепо дочекао.
Чак би у чело сале поставио слику
генерала Врангела. Онда се у хотелу
Београд пило и веселило до понедељка ујутро, односно до повратка
на трасу, на посао.
Благоје Маринковић је возећи
аутобус на путу доживљавао свакакве згоде и незгоде. Посебно је тешко
и опасно било зими. Па када би аутобус наишао на смет који не може
да прође, мајстор Благоје би путницима поделио лопате, те би мало чистећи снег, мало гурајући аутобус, сами путници савладали препреку. Када би смет био озбиљнији, те путници
нису могли да га савладају, мајстор Благоје би се заједно са путницима затворио у аутобус и
мирно чекао. Онда би кафеџија из наредне кафане, у коју је обавезно са путницима свраћао
мајстор Благоје (а таквих кафана је на траси било више) видећи да по невремену сувише дуго
нема аутобуса, укошкао волове и пошао у помоћ.
Лети, а посебно у пролеће и у јесен за кишних дана, невоље су биле другачије. Дешавало
се да се са брда, у које је усечен пут, одрони стена и закрчи пролаз. Онда би мајстор Благоје и
путници заједнички запели и одроњену стену гурнули низа страну. Али дешавало се да стена
буде толика да људска снага не може да је помери. Онда би Благоје одвезао аутобус уназад до
првог заклона. Из аутобуског спремишта извадио би експлозив и минирао стену.
У Краљеву је Благоју посао добро ишао, те је чак направио две куће. А када проради железничка пруга за Скопље осети се мањак посла, те Благоје прода све своје аутобусе и направи
још пет кућа. Од тада је живео од ренте.
Благоје је окупацију провео у Краљеву, правећи од лима шпорете и мењајући их са сељацима за храну, те тако исхрани породицу.
После рата Благоје се запослио у Јасену. Возио је камионом трупце са Гоча у Краљево, у
стругару која се налазила баш на месту где је данас краљевачка болница. Са тог посла се пензионисао 1952. године. Умро је у Краљеву 1974. године.
(Из књиге Рада Јоветића „Приче из старог Краљева“)

8

Број 5

РАДОМИРОВИЋА АУТОБУС

На фотогафији која је настала 1925. или 1926. године у Полумиру испред механе, је аутобус Сретена Радомировића из Полумира. Он и његов брат Михало су пред други светски рат,
у Карљеву држали 8 кафана (механа) рачунајући и војну мензу.
Божидар Боле Радомировић

О МОМ ДЕДИ

Мој деда, некада ваш суграђанин, Јован Јовица Алексић,
рођен је у Бреснику, општина Краљево 1936. године. Имати
циљ у животу значи напорно радити на себи, сићи са планине, завршити средњу угоститељску школу, а затим и Вишу
угоститељску школу на Голфу у Београду. Свој радни век започео је као конобар, а завршио га као генерални директор
УТРО ,,Србија“ где је и пензионисан. Имао је невероватан
ентузијазам и жељу да угоститељство у Краљеву подигне на
највиши ниво. И као пензионер што себи никад није приписао, наставио је да ради и основао је Пословно удружење
за развој угоститељства и туризма ,,Угоститељˮ. Покренуо је
низ акција које су и дан данас живи и подсећају на њега.
Основао је угоститељску славу Свети Трифун, и оснивач је
познате угоститељско – туристичке манифестације „Сребрни казан“ која је препознатљива као ,,Пасуљијада”.
Имао је посебан однос према пасуљу, нашој традиционалној храни, па једном за дневни лист „Политика“ изјавио да је ,,чорбаст пасуљ још неисипитана и чудотворна храна...ˮ. Своју љубав према пасуљу објавио је у својој књизи ,,Пасуљ – његова хранљива вредност и примена у прехрамбеној индустријиˮ, 2008. године. Пленио је својом
живошћу, енергијом и племенитошћу у односу са људима, посебно према деци и унучићима.
Господин, који је у мало Краљево довео из Македоније госпођицу Наду Калпаковску и оженио је. До краја свог живота се трудио да буде добар муж, отац, хуман човек и најбољи деда.
Људи су се можда променили, деда, ти си доказ да постоје поштени. „Задужбини“ су променили
намену, као и твојој фотографији која је красила њен зид, али кремпите из Укуса су и даље исте.
Мина Благојевић
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`АЈДЕ, ТРЧИТЕ КУРВЕ!

На почетку блиставе кошаркашке тренерске каријере у Шпанији, краљевачки тренер Миодраг Мики Вуковић није говорио шпански језик, па је било пуно анегдота. На првом тренингу
се изгаламио на играчице, јер није био задовољан њиховим залагањем. Имао је три или четири
асистента, који су учили уз њега и на тај начин се припремали за будуће улоге у клубу.
Док је са асистентима посматрао тренинг, није био задовољан интензитетом. Викнуо је
играчицама: „Tres puta dos cincuenta metros"! Све је измешао. Оне су се укочиле! Видевши
њихову реакцију, запитао се: „Шта ли сам погрешио?“. Онда је све поновио, мислећи да нису
добро чуле. „Puta " на шпанском значи ,,курва", па су играчице биле пренеражене мислећи да
је рекао: „'ајде, трчите, курве...“. И непријатно, и смешно, али баш је тако било и на срећу –
одмах разјашњено.
Препричава се и она Микијева анегдота из Тузле када је тренирао чувено Јединство за
које је играла Разија Мујановић. Ова легендарна кошаркашица изгледала је незграпно и мушкобањасто. Због тога су је противнички навијачи често провоцирали скандирањем: “Разија
је мушко...!“. Приликом једног тајм аута, због таквог скандирања Разија долази уплакана до
клупе и почиње да се жали Микију Вуковићу... А, он ни пет ни шест јој одбруси: „Ма, боли те
...ац! Само играј и не обраћај пажњу!“.

АНЕГДОТЕ

ШОЈКА
Милан Микица Шојић-Шојка је живео за аткетику, и са
правом је понео ептет маскоте краљевачке атлетике. То је била
његова страст, а како је је причао: „Трчим маратон од Краљева
до Рашке и после 20 минута подигнем качкет, кад оно видим
таблу на којој пише Рашка!?“.
Памти се и она Шојкина пошалица: „ 'оћеш те учланим у
Абрашевић? Мош да играш, мош да певаш, а мош ко ја - да
носиш кофере!“.
Иначе, Шојка је поред атлетике волчео и рукомет. Висио је
на „Жељу“ и гледао све тренинге и утакмице Металца.
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Број 5

АЛАЛ ТИ ВЕРА ДЕСИМИРЕ

На аутобуској станици у Краљеву општа гужва. Једни долазе, други одлазе : путници, студенти, радници.. Сељанке са цегерима и котарицама... Кондуктери и возачи, са тегет оделима, на којима стоји ознака фирме. На картонској кутији, мали циганчић, са испруженом
руком.. Проси... Погурени продавац, нуди лозове... Подаље, уз зид, двоје младих се љубе. И
подадули милиционер са шапком на глави, пивским стомаком и пендреком.. Шетка се дуж
перона. Озбиљан...
Станични спикер, после звучног сигнала, преко разгласа, најављује долазак аутобуса : „
Аутобус из Косовске Митровице, за Београд, преко Горњег Милановца, Чачка и Лазаревца,
стаје на први, помоћни, перон... Полази одмах по пријему путника.“. На крају, опет иде оно
„динг- донг“.
Прича, даље каже да се Десимир, у станичном ресторану, задржао сасвим случајно. Звали
га другари из треће смене, на по једну, онако уз пут.
„И таман кад сам излазио на перон“ – вели Десимир - „приметим на бетону, новчаник, нов,
кожни, онако, розикаст - женски...“
- „ Погледам лево, погледам десно, сагнем се и подигнем га ... Кад оно, има шта и да видиш:
нешто мало пара, Титова пожутела слика из млађих дана и лична карта на име: Јованка Броз...
И слика, њена, у личној карти: насмијана са пунђом на глави.. Лепа бре....“
Двоумио се Десимир, шта да ради... Тако је бар причао... Да онај новчанин преда, подадулом милиционеру, био би ред... Али, шта он има од тога !? Освануло би у новинама, да
је милиционер „тај и тај“ нашао Јованкин новчаник. И ? Ништа... Тај више не би ни шетао
пендрек дуж перона Сигурно би га унапредили, а за Десимира, нико не би ни чуо...
- „Капија, метална, од кованог гвожђа, висока... И липе, около, тек процветале...Бели двор
је тамо негде... Дошао ја, у стајаћем оделу... „ – вели Десимир, после треће љуте – „да Јованки
предам новчаник... Ја - лично.. „ – закашља се.
- „ Тито ти је, бре, домаћин човек, јачи од најјачег у нашем селу ... Затеко га ја у башти,
окопава кромпир, натукао сламни шешир на главу и пироћанке на ноге..“ - натегну чашицу
мученице.
- „ Велим му ја: ко сам, шта сам, и због чега сам дошао... Обичан човек бре... Баш као и
ови наши....“
- „ Рече ми Тито: знам бре... чуо сам за тебе Десимире... Алал ти вера... Чек само да истерам ову врсту, па да Јованка скува кафу...“
Станични спикер најави аутобус за Богутовац и прекиде даљу причу... И опет , на крају, оно:
„динг - донг“.
Онај подадули милициоер шета пендрек . Кад прође, кроз народ, замирише на бачву.
Пијан, бреее...
Раде Велизаров Ерац
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ФЛЕГЕР
Прва жртва немачког окупатора у Краљеву, био је Драгомир Мирковић познатији као Драги Флегер. Као инвалид је
примао инвалидску пензију јер је током Првог светског рата
изгубио руку у аустријској фабрици. Касније се одао пићу,
али био је безопасан и омиљен у чаршији. По сведочанствима, једног мајског дана у улици Војводе Путника пролазила
је група немачких војника. Флегер је на немачком опсовао:
"... мајку сам Фрањи Јосифу, па ћу и вашем Адолфу Хитлеру
и вама! Дочекаћу да и вас видим како бежите из Краљева!".
Након тога је ухапшен, одведен у зграду Командатуре где је
након пребијања подлегао ранама.
(ФБ група Непознато Краљево)

ПРВИ САВЕЗНИ
ПРВА ЖЕНА КАО
СУДИЈА ИЗ КРАЉЕВА ФУДБАЛСКИ СУДИЈА

Мирко Шпановић - Шпанац је први сваезни фудбалски судија из Краљева. На фотографији са помоћницима Драгославом Мацићем и Душаном Матовићем пред почетак
једне утакмице1957 године. На Сиџа групи
објавио „Од Слободе до Слоге.
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У анале југословенског спорта 1989. године уписана је Славица Попадић (рођена
Киковић) као "Прва дама у црном на зеленом тепиху", како је писала ондашња спортска штампа. Ова Краљевчанка била је тада
једина жена која је на фудбалским теренима делила правду мушкарцима. Доказала је
равноправна са колегама фудбалским судијама на терену који су јој свесрдно помагали да сваку утакмицу одсуди до краја.

Број 5

МРГУД
Глумац Миодраг Радовановић Мргуд (19292019) остаће познат по маестралној улози Шицера у култној серији „Салаш у малом риту“.
Иако је рођен у Чачку, детињство је провео у
Краљеву, где је завршио средњу школу, а затим
се преселио у Београд. Био је сведок окупације
Краљева у Другом светском рату, као и октобарског масакра 1941. године. Причао је да су
му ти догађаји помогли приликом спремања за
улогу Шицера.

АНЕГДОТЕ

СИНИША СТРАШНИ

Током шесдесетих и седамдесетих година краљевачко Градско гробље је имало посебну и
врло ревносну службу чувара, у којој се посебно се истицао Станиша.
У то време у Градској колонији је међу децом била популарна игра "гађање купе ораха"
сачињене од четири ораха (три на земљи и и један на врху). У игри је требало погодити неку
од формираних купа са одређеног одстојања и расуте орахе присвојити себи за награду. Ко
изгуби залихе ораха за игру морао је да иде да се снабдева на гробљу на којем је био велики
број стабала пуних рода. Проблем је био што су брање ораха забрањивали чувари, а посебно
поменути Станиша који је више пута у току дана обилазио гробље носећи са собом и неку
пушку. Деца би морала да сачекају да он заврши обилазак и тек онда попуне своје залихе
неопходне за игру. То надмудривање и вечити рат са њим трајало је све док је имало зрелих
ораха, али су се деца од Станише плашила чак и када би се он без пушке кроз колонију враћао
кући. У страху су бежали к`о зечеви од њега, чак и ван сезоне игре. А, у сезони би остављали
орахе на земљи на милост и немилост у сред игре, не сакупљајуђи их, него су бежали ка цркви
спашавајући живу главу.
Станиша је био толико опасан да је једног лета када је су деца запалила ограду поред
гробља, које је било окружено и бодљикавом жицом, натерао децу да из пресушеног потока,
жабокречином гасе пожар. Сви из Колоније су гледали како деца гасе пожар забокречином,
али нико од Станише није смео да реагује.
Поред Станише, као чувар истицала се и Милица, мајка чувеног Шишка, ништа мање опасна у обезбеђивању гробља које су деца сматрала за свој парк и воћњак.
Предраг Јањић
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Број 5

ДЕЈАН АЛЕКСИЋ

Краљевчанин Дејан Алексић (1972), песник, драмски писац, и књижевни стваралац за децу,
бисер је нашег града. Дипломирао на Одсеку за српску књижевност и језик у Новом Саду.
Објавио је девет песничких књига и двадесет књига за децу, за које је добио скоро сва признања и књижевне награде: „Змајева награда“ Матице Српске, “Меша Селимовић“, “Бранко
Миљковић“, Награда САНУ из Фонда “Бранко Ћопић“, Просветина награда, Бранкова награда,
награде Сајма књига у Београду “Раде Обреновић” и “Плави чуперак”, међународне награде
“Мали принц”, “Матићев шал“, “Ристо Ратковић“, „Васко Попа“, “Борислав Пекић”… Дејан
Алексић је и двоструки добитник награде “Политикин забавник”, а о овом часопису који траје
још од 1939. године, каже:
„За мене је, рецимо, Политикин Забавник био и остао чудо. Није ми било више од пет-шест
година кад сам са својим другом, имењаком, у његовој шупи открио шкрињу пуну стрипова и
разних часописа. Припадала је његовом доста старијем брату. Било је то право благо, а до њега
је водила истинска пустоловина. Улазили смо криомице у мемљиву дашчару и за собом опрезно затварали шкрипава врата. Како још нисмо били вешти у читању, сатима смо, шћућурени
у полутами, прелиставали брдо шарених хартија тражећи занимљиве слике. Било је ту свега у
свачега: спортских журнала, албума са сличицама, аутомобилских ревија... Нама су, наравно,
најдражи били стрипови. Наша тајна похођења малене шупе трајала су данима, недељама.
Брат мога друга сигурно би се љутио кад би сазнао да претурамо по његовој литератури, а тај
ризик да будемо откривени само је јачао неодољивост пустоловине...
Понекад ми се чини да нам је то највећа дужност: да се очувамо у способности да препознајемо чуда око себе. У свету, оваквом какав јесте, то бива све теже, па је тај племенити задатак све захтевнији. Срећом, нисмо у том послу усамљени. Понекад су ту пријатељи, најчешће
породица, али највећа помоћ стиже из давних дана детињства, као ехо и сенка првих чуда која
су нас зачарала у освит живота. Једно од њих, како већ поменух, за мене је Забавник. Кад год
узмем нови број, осетим пријатну дрхтавицу од узбуђења, као онда, у оној трошној и мрачној
шупи, поред шкриње пуне стрипова и часописа“.
Члан је Српског књижевног друштва. Живи у Краљеву. Ради као главни и одговорни уредник у издавачкој делатности Библиотеке.
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ЉУБОДРАГ ДУЦИ СИМОНОВИЋ
Један човек када год дође у свој родни град

Зато више ништа не треба рећи

Спусти се доле и чисти корито реке

Камо среће да Дуци може истом том метлом
и лопатом

Од ђубрета, од људске глупости, од свега
Људи тек када виде њега како чисти
схвате колико је прљаво
Пошто су се вероватно већ сродили са
смрадом и прљавштином
И само питају - да ли треба помоћ
Он увек каже – не треба!
Исти тај човек свакодневно чисти
око своје зграде
Нико се не сети да га одмени
Понекад га неко пита да ли треба помоћ
Он каже – не, не треба!
Наставља да чисти а они долазе и одлазе
Пролазећи поред њега
Исти тај човек и поред тога што има
докторате, бројне написане књиге
Много репрезентативних медаља, признања
Свакодневно чисти, и не пада му на памет
да престане

Да почисти све оне који уништавају овај свет
Онако редом
Заправо, грешим
Дуци то може, Дуци то и ради
Чисти
Откако постоји бори се против прљавштине
Сваке врсте
Други то не раде, да раде
Све би било другачије
Дуци можда није до краја добио ту борбу
Али није изгубио веру у њу
Чистиће док га има, достојанствено,
пркосно, смело
Испред зграде
У емисијама и на трибинама где гостује
Свуда
Чистиће и после, када га не буде

Метлом, лопатом, чиме већ треба

У сећањима људи

Колико год да други прљају, он чисти

Дубоко свестан да ову планету може да спаси

Али најважније његово чишћење није то

Само једно велико чишћење
од свега сувишног

Већ чишћење људских душа и буђење умова
Мало ко је као тај пркосни и борбени човек
Пробудио људи и подсетио их да у свему
треба бити доследан

Од свега што прља и уништава
И то не само чишћење у нама и око нас
Него револуционарно, општељудско

Па и у чишћењу

Где ће да се збрише сав смрад и прљавштина

Једном сам се загледао у њега, са прозора,
из даљине

Придружимо се Дуцију

И у тој посвећености видео такву љубав
према животу

И почистимо све што је у нашој моћи
Да би нешто засветлело у пуном сјају

Страст непристајања на ништавило

Мора прво да се очисти

Да су ми умало потекле сузе на лице

Хвала Дуци на светлости

Тај човек је Дуци Симоновић

Камо среће да је и други виде

Само његово име и презиме је песма за себе

16

Стефан Симић

Број 5

ЧОМБЕ
Још мало, па ће три године од
како није са нама Зоран Милојчевић, у граду познат по надимку
Чомбе. Један је од оних ретких који
су само поклањали и даривали, ретко или никад тражили или узимали.
Стамено стоји на почетку уласка рок
музике у нашу варош, јер је Чомбетово бављење музиком почело
од његових средњошколских дана,
када је крајем шездесетих, са неколико својих другова, међу којима је
био и касније чувени клавијатуриста Лаза Ристовски, оформио чувену
краљевачку рок групу Безимени.
Као соло гитариста са Безименима
је наступао широм Југославије, а
поред победа и запажених наступа
на бројним, значајним, гитаријадама тог времена. Група је 1974. године наступала на великом концерту
у новобеоградској Хали спортова са
неким од тада водећих рок група у
земљи (Поп машина, Тиме, Смак и многим другим).
Група Безимени није снимила своју дебитантску плочу. Уместо тога, иза њих су остале композиције Маштарење и Сувише мали, које су забележене на ПГП компилацијама „Вече уз
радио“ (плочама посвећеним култној емисији Радио Београда, чији су Безимени били чести
гости). Након расформирања Безимених, Чомбе је оформио групу Блуз пројекција која је,
иако није трајала дуго и није забележила успехе Зоранове претходне групе. Била значајна
по нечему другом, јер је бубњар овог састава био „Смаковац“ Слободан Стојановић Кепа, са
којим ће сарађивати и на свом последњем пројекту.
Средином осамдесетих, Чомбе је гитару „гурнуо“ у други план и посветио се усној хармоници, коју је, истина успутно, свирао још из времена Безимених. Хроматска усна хармоника (коју је углавном свирао, не занемарујући ни диатонску, тзв. блузашицу код нас много
учесталију) није толико чест инструмент код нас. Свирајући на њој све, од евергрина, џеза,
рока, латино стандарда, класике, па до обрада изворних народних песама, Чомбе је имао, уз
несумнњив технички квалитет, један модеран и интересанан приступ овом инструменту. Без
претеривања, још увек сви радо слушају легендарну Чомбетову обраду познате песме Драгише Недовића, „Стани стани Ибар водо“ коју је Зоран Милојчевић маестрално одсвирао на
хроматској усној хармоници. Двехиљадитих свира по клубовима широм Србије, наступа и
са неким познатим музичарима, али најзначајнији наступи су били крајем 2003. у Центру
лепих уметности Гварнериус, где је свирао на позив нашег прослављеног виоинисте Јована
Колунџије.
Од 2013. године почео је да ради своју, ауторску музику. Мешавина рока, латино звука, блуза и свега онога што јесте био његов израз. Велике планове, енергију, идеје о новим песмама
и остварење сна да коначно изда свој албум, прекинула је изненадна смрт крајем маја 2017.
године. Ипак, његов син Жарко Милојчевић је уз помоћ Кепе и Фића успео да објави Чомбетов
тестаментарни диск „На крају... нови почетак“. Скупштина града Краљева је Зорана Милојчевића Чомбета постхумно именовала залужним грађанином.
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МАРКО НИКОЛИЋ
Један од познатијих Краљевчана је
свакако глумац Марко Николић (1946.
Краљево – 2019. Београд). За себе је у
једном интервјуу рекао: „Вероватно
сам један од ретких глумаца који је
глумио још пре рођења. Моја мајка је
играла трудницу у једном комаду, а и
сама је била у поодмаклој трудноћи.
Није упште морала да ставља ватон, ту
улогу сам веома успешно одиграо ја!“.
Иначе, његова мајка Лепосава, познатија у Краљеву као Пепа, била је глумица у краљевачком професионалном
позоришту. Када се расформирало позориште, наставила је да се бави својим
учитељским позивом.
Негде у својој петнаестој години Марко се потпуно препустио кошарци и музици. Своју
каријеру је започео као певач рок састава ВИС Вршњаци, који су прве концерте одржавали у
просторијама краљевачког Електрокомбината. Паралелно је тренирао и кошарку у Слоги са
својим другаром од малих ногу, Дуцијем Симоновићем. Касније се отиснуо у глумачке воде и
постао један од најпознатијих југословенских глумаца.
Био је велики авантуриста, а на представи „Рибарске свађе“ сломио је руку. Наиме, пред
крај представе требало је да уради пад као „свећа унапред“. Руке су га издале, треснуо је бардом у под и доживео класични нокаут. Ипак, представу је привео крају, али је после завршио
у болници због тоталне исцрпљености организма.
Марко Николић је имао три брака, који су му донели троје деце. Једно од његове деце је
и Мина Николић, глумица. Можда ћете рећи да је Марко био велики заводник. Дотакао се
једном приликом те теме, па је истакао да то не може објективно да процени, да је за његову
популарност код жена сигурно била заслужна његова јавна професија, али је открио и највећи
свој заводнички трик: "На пример, замишљен си и гледаш у једну тачку, а оне се питају шта ли
га мучи, мора да је сав испуњен духовностима кад је тако дубок и уме да пати. Биле су то неке
фолиранције, а сад је остало да се дивим женској лепоти и да не жалим за својом младошћу".
Глумац се борио са опаком болешћу, у тој борби доста му је помагао пас Ниџа. Негде не
пола пута те борбе, када се болест повукла, рекао је: "Не могу да кажем како ми је ово други
живот. Лепо је што сам то одложио, а свестан сам да је ово само одлагање. Кад испред неког
укочи аутомобил на пет центиметара, то је само одлагање до биолошке смрти".
Преминуо је 2. јануара 2019. године у Београду. Комеморација поводом смрти је одржана
5. јануара у Народном позоришту, где је и започео своју професионалну каријеру. Истог дана
је сахрањен у Алеји заслужних грађана на Новом гробљу у Београду.
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Број 5

ЛЕПА ЛУКИЋ
Свакако једна од најпознатијих и
најпопуларнијих краљевчанки је Лепа
Лукић (рођено име Лепава Мушовић),
рођена у селу Милочају крај Краљева,
16. јануара 1940.године.
Своју прву плочу Лепа је снимила 1964. године (могуће 1965) у дуету
са Гвозденом Радичевићем. Издавач је
био "Дискос" из Александровца. Први
успех је доживела 1967. године након
снимљене песме "Од извора воде два
путића". Успех ове младе певачице је
био неочекиван и муњевит. У то време
продато је око 200.000 примерака. Такорећи преко ноћи постала је велика
звезда наше народне музике, што је остала све до данас. Пленила је својом лакоћом певања, својом интонативном сигурношћу и својом несвакидашњом искреношћу. Ређали су се успеси за успехом, па је са правом названа "Краљицом народне песме".
Међутим, као сваки суперстар, она је отворила и ону другу страну савремених хероја: личне
трагедије, неуспели бракови, пороци, потпуно нерационалан однос према новцу који је долазио и
одлазио у невероватним количинама. Прва је осетила тамну страну популарности и постала мета
тадашњих ништа мање агресивних таблоида, све време кукајући за приватношћу и слободом.
Повлачење у други план током осамдесетих било је резултат нових динамичнијих времена, резултат чињенице да је ушла у средње године али и сопствени избор особе која је сасвим задовољна својим посебним местом достојанствене легенде и која не жели да се на погрешан начин прилагођава новим естрадним модама. Због и даље важећих критеријума, напросто се знало да је Лепа — Лепа, да само она може да отпева одређене ствари, на свој начин. И то је било сасвим довољно да се повремено огласи са великим успехом ("Чај за двоје",
"Срце је моје виолина"...), да себи обезбеди добру зараду и да настави да се носи са својим
личним трагедијама од којих је највећа немогућност да добије дете. А онда су дошле деведесете када је заиста пропао читав један свет. Срећом, за разлику од многих других Лепа није
пристала да уништи себе: уместо да се затеже, уграђује силиконе, скида и пева порнографске текстове, одлучила је да оде у избеглиштво. Годинама је живела у Канади, а своју егзистенцију градила је на певању за нашу дијаспору уз тек повремени покушај да овде сними
понеки албум. У свему томе одржала ју је само она страшна животна енергија коју српски
сељак носи борећи се хумором против свих невоља и трагедија, јер је и данас Лепа позната
по вицевима које стално прича.
Но кад се подвуче црта, испод ове непрестане авантуре више од свега остаје море јако лепих песама, које су многим генерацијама обележиле живот. Остаје њен кристално чисти, раван и стамен вокал који тече онако како то и Морава вековима ради. Како је и сама говорила,
она пева природно, јасно, чисто и без напора, баш као што пије воду.
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БИОСКОПИ
За „покретне слике“ као ново светско чудо чуло се у Краљеву средином последње деценије
19. века. Приче о великом платну на коме се виде људи, возови, фијакери и коњи у покрету, знатижељној краљевачкој чаршији препричавали су „школци“ по повратку из Беча, Париза и других западноевропских градова и трговци који су на неком од својих пословних путовања имали
прилике да се упознају са „седмом уметношћу“.
На овај доживљај житељи Краљева морали су да причекају до 1897. године, када је, свега
годину дана након прве биоскопске пројекције у Београду, према сазнањима утемељеним на
сећањима старих Краљевчана, у вароши први пут гостовао путујући биоскоп. Прва кинопројекција немог филма, чијег се наслова нажалост нико не сећа, одр-ана је у кафани „Студеница“,
коју су држала браћа Јанковић. Биоскопске представе у организацији аустроугарских власти
одржаване су и за време окупације Краљева (1915–1918).
Почетком треће деценије XX века филмови су приказивани у просторијама хотела и кафана. Наиме, тежећи да побољшају пословање, неки краљевачки угоститељи доводили су повремено путујуће биоскопе. Публика је седела за кафанским столовима и током пројекције била послуживана кафом, разним пићима и мезетлуцима, а да би угођај био потпун ангажовани су и Цигани Стевче и Лаза, који су звуцима својих виолина стварали посебну атмосферу. По овој врсти
забаве посебно на гласу били су хотели „Студеница“, „Париз“, „Империјал“ и кафане „Јеленац“,
„Плуг“ и „Кнежевића кафана“.v
У историјату краљевачких биоскопа посебно место припада Рудолфу Прохаски („чика Руди“)
и његовој супрузи Мари („тета Мари“). Пре доласка у Краљево са својом кино-апаратуром 1929.
године, овај Чех рођен 1889. у Дарувару, где му се породица доселила из Чешке, је око 1926. године отворио свој биоскоп у Врњачкој Бањи, да би се након тога настанио у Краљеву, где је, уз
претходно одобрење београдске Занатске коморе, у склопу хотела „Студеница“ отворио биоскоп „Ибар“.
Биоскопска дворана са 200 седишта и плишом обложеним ложама налазила се у реновираном објекту некадашње хотелске штале, а власник хотела, Стаменко Јоксимовић, изнајмио ју је
Прохаски. У време Прохаскиног доласка у Краљево у граду су постојала два биоскопа: „Корзо“
и „Кнежевић“, у којима су као кино-оператери радили Драгољуб Чоловић, односно Павле Сич.
Појава тонског филма оставила је без посла биоскопске свираче и познатог локалног шлагер
певача Воју Петровића „Рамону“, а увела улогу „читача“ који је публици ненавикнутој да прати текст превода на платну или пак неписменим гледаоцима, читао оно што изговоре филмски
актери. На биоскопским платнима краљевачких биоскопа били су најгледанији филмови „Бен
Хур“, „Куо вадис“ и „Мата Хари“.
О томе колико је филм „заразио“ Краљевчане свих узраста и социјалних слојева, сведочи и
чињеница да су током 30-их година XX века у Краqеву радила четири стална биоскопа и то у хотелима „Југославија“ и „Париз“, у „Клубу аеродромаца“ и „Уранији“. Власник „Југославије“ био
је Никола П. Јаковљевић, док је кинооператерске послове на апарату марке „Филипс“ обављао
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Стеван Коларевић. Јаковљевићев биоскоп, који је располагао са 250 седишта, током летњих месеци повремено је обустављао рад.
Биоскоп „Париз“, власништво Рудија Прохаске, радио је свакодневно током читаве године. У
дворани са 150 седишта приказивани су звучни филмови.
Непрекидно током године радила је и „Уранија“ Милорада Таировића. Репертоар у овом биоскопу са 200 седишта мењан је четири пута у месецу.
Карактеристике биоскопа у „Клубу аеродромаца“ нису нам познате. Док су једни са одобравањем прихватали новотарије са целулоидних трака, дотле су поједини ђачки родитељи а и школске власти са забринутошћу коментарисали ефекте „кинематографског бума“. Стога је по школама била заведена „интерна цензура“, тако да су ученицима читане наредбе којима се дозвољавало
или забрањивало гледање филма који се тих дана приказивао у неком од биоскопа. Неретко је испред биоскопских врата дежурао и директор школе и контролисао поштовање наредби о забрани.
Ученицима је такође забрањивано посећивање вечерњих пројекција после 20 часова.
Последњи филм приказан у Краљеву пре немачке окупације града, априла 1941. године, био
је „Невидљиви човек“, емитован у „Југославији“.
(Коришћени делови из књиге „Краљево, град у Србији“, Владана Виријевића)

МИОДРАГ МИКИ ВУКОВИЋ
Он је свакако најтрофејнији и најпризнатији краљевачки кошаркашки тренер. Ретко долази у Краљево, али када
једном годишње испланира време за
свој родни крај, сваки тај боравак посебно емотивно доживљава. Јер, ту је рођен
(Милочај), ту је потекао, одрастао, завршио Гимназију...
Миодраг Вуковић кошарку је почео
да игра у краљевачкој „Слоги“ раних
шездесетих година прошлог века. Тренирали су краљевачки јуниори (прваци
србије, трећи у Југославији) на терену
од шљаке, на којем је касније изграђена,
сада већ стара Хала спортова у Краљеву.
Терен је остао исти, само су се, временом, подлоге смењивале. Било је ентузијазма код играча, који врло често нису
имали ни дворану.
Стицајем околности, „Слогу“ је напустио као младић и прешао у „Слободу“ из Тузле. У том граду је и почела
његова тренерска каријера 1972. године, где је направљен добар сениоски мушки тим, а већ
наредне године почело се са прављењем јуниорске женске екипе „Јединства“, клуба који је био
јединствен случај у светској кошарци. Увођењем младих играчица у први тим, Мики је успео да
направи светско кошаркашко чудо за десетак година. Од играчица је тражио и да после средње
школе заврше факултет, а чувена је његова изјава да „нема кошарке без образовања“.
Осим што важи за једног од најтрофејнијих домаћих тренера (са репрезентациом Југославије
освојио сребрну медаљу у Малезији) и човека који је успео да споји одличне резултате у мушкој
и женској кошарци, Вуковић је успео да кошаркашко чудо направи и у Шпанији. Међу успесима
Миодрага Микија Вуковићима су докази да је водио женске клубове који су пет пута били прваци
Шпаније, четири пута победници Купа Шпаније, три пута прваци Југославије, исто толико пута
победници Европског Купа шампиона, једном победник Купа Југославије и победник Светског
клупског првенства, а два пута финалисти европског Купа шампиона. Са мушким кошаркашким
тимовима био је победник Шпанског купа, финалиста Сапорта купа, финалиста Купа Шпаније.
Данас је поносан што је једна од сала у новом, фантастичном комплексу Валенсије названа
његовим именом, што су прве титуле, и мушке и женске, стигле са њим у Валенсију у коју је
дошао 1990. године и у којој живи и данас.
Краљево се овој кошаркашкој величини „одужило“ Дипломом заслужног грађанина, али Вуковић истиче да су му од признања много важнија сећања у које може да „зарони“ кад год пожели.
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Пре неких 125 година је улазак целулоидног воза у железничку станицу најавио рађање првог
биоскопа у Паризу а дугачка композиција потом наставила да тутњи широм света заустављајући
се кратко и на филмским пројекцијама у Београду. Легенда каже да су у то време гледаоци панично вриштали и скакали под своја седишта мислећи да ће их воз прегазити…иако 3Д наочара
у то време још није ни било!
Код мене је случај био обрнут јер сам као клинац имао неодољиву жељу да ускочим у кадар
филма ''Неки то воле вруће'' у коме је заносна Мерлин Монро брзим кораком ходала пероном
док је парна локомотива распамећено звиждала за њом. Мало је фалило да набацим перје као
Дафне и Џозефин и да се придружим женском оркестру предвођеним фаталном плавушом која
је направила тулум у распеваном возу. Нажалост... нисам имао среће да ме Мерлин почасти
коментаром ''Нико није савршен'' да сам јој се у кратким панталонама тада задесио у крилу.
Некако је и Елвис Присли средином педесетих уз њихање куковима попут Мерлин најавио
еру рокенрола са својом бесмртном рокабили химном “Mysteri Train” па су се та два вагона касније спојила у дугачку композицију у коју сам ускочио на перонима свог живота.
Седамдесетих година сам извесно време приватно живео у ''Кући поред пруге'', недалеко од
рампе и пружног прелаза на почетку улице Танаска Рајића. Возови су били моја бучна свакодневица а ја сам сакривен у жбуњу дворишта попут поглавице Апача испаљивао дрвене стреле на
''Гвозденог коња''. Био сам страшно љут на њега јер је у паничан бег терао бизоне који су мирно
пасли на Симкиним ливадама. Он ми се подмукло светио под окриљем ноћи када се цела кућа
тресла будећи ме из безбрижног детињег сна. Филм ''Влак у снијегу'' ме је међутим натерао да
дипломатски попушим лулу мира са њим самом спознајом да те бахате силеџије имају и своје
''Ахилове шине'' па ће ме једног дана сигурно молити за лопату када му будем затребао. А да ми
возови више не би бежали ''пругом без обзира'' добио сам за рођендан лично мој који се вртео у
круг док ми није постао најбољи друг.
Када бих се враћао из школе, имао сам обичај да са клинцима из краја један део пута одскакућем оближњом пругом. Мера нашег одрастања у то време нису били маркери урезани
на штоковима врата већ способност да једним кораком закорачимо са једног дрвеног прага на
други а балансирањем по шинама смо имитирали омиљеног Шарла Акробату. Понекад смо у
тренуцима највеће храбрости или лудости стављали главе на шине ослушкујући „Locomotive
Breath“ који је најављивао долазак дугачке композиције из даљине. А онда је често умела да
уследи свађа са радником железнице који је контролисао рампу ако би приметио шта радимо.
За време фудбалских утакмица на ''Ливачету'' покрај пруге било је неписано правило да уз
велику дерњаву прекидамо меч и испратимо достојно целу дворску свиту накачену иза локомотиве. Претходно смо знајући тачно време наиласка воза стављали на шине коване новчиће
и тако се китили туђим златом а путници су нам као и ми њима махали у знак поздрава. Волео
сам и да заједно са Херкул Поароом истражујем ко је мистериозни убица у ''Ориент Експресу'',
стрепео да Софиа Лорен и Ава Гарднер неће живе прећи преко ''Касандриног моста'', испаљивао
гитарске рафале са Џими Хендриксом уз звуке „Hear my Train a comin“, ''Дугом пругом ишао''
са Doobie Brothersima и Цукићем, пијан скроз се бацио под воз ''Директора'' када су протуњали
на концерту у клубу ''Токио'', опраштао се на перону од Селме и Јагодинке Симоновић и био му
слепо веран као ''Пас који је волео возове''.
Прва путовања железницом су ме наравно водила ка Београду... тада никуд нисмо журили јер
смо увек стизали па нам вишесатно путовање није представљало велики терет. И дан данас не
волим аутобусе јер ми се чини да приликом путовања сапутнике попут безосећајног егзекутора
стрељам погледом у потиљак а да сам већ унапред кажњен и везан за електричну столицу. Људске очи су као драгуљи који први заблистају при рођењу и први губе свој сјај уочи нашег одласка
на друге дестинације па је живот промашен када смо ускраћени да у туђем оку барем на трен
препознамо рефлексију своје душе. Дугачки вагони и пространи купеи су напротив прављени по
мери човека, у њима је могла да се развије жива дискусија измедју сапутника, да се прошета дуж
ходника или пак потражи занимљивије друштво. Оно што сам највише волео је да ''С' ветром уз
лице'' стојим крај отвореног прозора и уживам у живописним пејзажима и телефонским стубовима који ми као постројена гарда салутирају .
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Чак су и мали неугледни сточићи на склапање подно прозора купеа одисали атмосфером
породичних ручкова недељом јер су путници на њима несебично делили свој комад хлеба и
неба. Кондуктери су ми били посебно занимљиве појаве са њиховим алатима за бушење карата
а ја сам умео да их насмејем са невештим питањем: ''А кад стижемо на Малу и Велику Крсну
славу?''. Торањ на Авали, који је за мене представљао осмо светско чудо, био ми је последњи
знак да се ближи крај авантури. Само што сам пред велеградску ''Џунглу на асфалту'' као на
дипломском испиту морао да прођем кроз кућу страве у виду дугачког и мрачног тунела од кога
је понекад умела да ми се леди крв у Хичкоку. ''Светлост у тами'' је наравно увек излазила као
победник на крају тунела!
Годинама касније, када ми више није била неопходна пратња старијих, ускакао сам у возове
без јасног плана и путовао барем до Чачка или Крагујевца само да бих осетио ритам железничких
прагова који ме је уводио у посебно стање свести обликујући мој емотивни код у правилну форму.
Једно од мојих задњих путовања возом је било у лето 1990. године када сам са два стара другара Дулом и Дуцијем присуствовао концерту Сузан Веге у Сава центру. Након феноменалног
наступа смо отишли да луњамо по Кнезу па смо се непланирано дуго задржали испред клуба
Академија где смо склапали нова познанства. Када смо схватили да је једини превоз у ситне сате
за повратак кући био воз Минхен - Атина, решили смо да запалимо са њим натраг. Без икакве
резервације нас је чекало вишесатно стајање у маленом боxу на крају вагона с обзиром да је
он био пренатрпан младим људима са Запада који су путовали за Грчку. Око нас су били хладни Немци и Енглези а ми смо са темпераментним јужњацима Шпанцима брзо запалили вагон
и изгорели флашу текиле када смо скапирали да смо на истим таласним дужинама. До краја
живота ћу памтити ту веселу дружину из Барселоне због које замало да промашимо Краљево и
наставимо пут јужније где са нама не би било тужније.
Деведесетих су возови почели да возе терет тог времена а ја сам утеху нашао у радио емисији
''Тајанствени воз'' – Студија Б коју је уређивао и водио легендарни рок новинар Жикица Симић.
Моја путовања су захваљујући томе задирала дубоко у рок историју, у купеима сам седео са
гомилом палих хероја и одметника од конвенционалног живота, слушао приче о несрећним и
великим љубавима, луњао с краја на крај звучних меридијана.
Понекад када ме чежња стегне за шине…прошетам до пасареле код Железничке станице и
док у себи певушим песму „Downtown Train“– Tom Waitsa са сетом бацим поглед на опустеле
колосеке који се простиру као ожиљци на мојој души. Локомотиве су некада биле најгласнији
''Слогини'' навијачи а ми смо на перону дочекивали фамилију из других градова, испраћали
пријатеље и браћу у војску, одлазили на факултете, утакмице и далека путовања.
И тако загледан у даљину, у сићушну тачку на хоризонту која у мом оку шине к’ себи савије,
као да видим ''Тајанствени воз'' који се из магле сећања полако примиче и писком локомотиве
ме позива на пут ка мом ''Изгубљеном рају''.
Хвала свима на читању и заједничком скитању!
Дон Кикот
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