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Налази се високо у брдима званим Немањина кула, на обронцима планине Че-
мерно, узводно уз реку Студеницу. Горња Савина испосница, као и Доња Савина ис-
посница представљају непокретно културно добро као споменик културе. Испосницу 
је подигао Свети Сава после свог повратка са Хиландара. У њу се повлачио за време 
постова где се у миру и тишини молио. Према Савиним животописцима монасима 
Доментијану и Теодосију, Свети Сава управо у испосници пише Студенички типик 
и Житије Светог Симеона, а средњовековни записи откривају да је он у недоступној 
клисури установио читаву преписивачку школу из које су потекле књиге исписане 
српским језиком и ћирилицом да пруже народу највеће благо – писменост.

До Горње Савине испоснице се стиже шумском стазом која у првом делу пролази 
кроз бујну шуму и пролазећи поред Доње Савине испоснице, она се сужава на стазу 
не ширу од једног метра, која се налази између литице и дубоке провалије. После 
проласка кроз дрвену капију, указује се вишеспратна испосница, која је залепљена на 
литицу, до које води уска стаза и дрвени наткривен мост. У средњем веку мост је имао 
улогу да рушењем спречи долазак непријатеља у испосницу.

Омања црква посвећена Светом Ђорђу и келије Горње испоснице су затворене када 
монаха нема у њима, осим једне просторије коју крију једноставна дрвена врата без 
ознака. Ту је Савина пећина у којој се светац по предању подвизавао и Савино буре 
– извор заштићен зидом с прозорчићем кроз који ходочасници дугом кутлачом зах-
ватају воду која се користи као лек.

Последњи сталан житељ испоснице је био схијеромонах Гаврило Миловановић, 
који је провео своје последње четрдесет три године и трагично страдао у пожару де-
цембра 1981. године.

ГОРЊА САВИНА ИСПОСНИЦА
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ДОБРИВОЈЕ БОЖИЋ
Син је краљевачког пароха, протојереја – ставрофора Саватија Божића. Угледни ин-

жењер машинства Добривоје С. Божић остаће упамћен у целом свету по проналаску и 
конструисању кочнице за железничка возила. Први у свету је оргинално решио проблем 
аутоматског регулисања силе кочења у функцији тежине терета (Изум Божић кочник) и 
први у свету је предложио аутоматски систем регулисања силе кочења путничког воза у 
функцији брзине. По својим изумима и конструкционим решењима, патентима и сер-
тификатима, Добривоје Божић налази се на трећем месту у досадашњој историји Срба, 
након Николе Тесле и Михајла Пупина. 

Рођен је 23. децембра 1885. године у Рашкој. Као изузетно добар студент, похађао је 
Вишу техничку школу у Немачкој, где му је предавао и чувени конструктор дизел мотора 
Рудолф Дизел, који ће га инспирисати током читавог школовања и дуже. По завршетку 
студија, Добривоје Божић посвечује се  истраживачким радом који се односио на кочењу 
железничких возила..

Свој патент Добривоје Божић пријавио је Међународној унији железница 1925. године. 
Само три године касније, након бројних тестирања, признат је Божићев систем кочења, 
али и кочница која је добила његово име – Божић (Изум Божић кочник). Конструисао је и 
главни део кочнице којим се са локомотиве управља кочницом воза.

Своје патенте уступио је индустријском конгломерату Шкода. Током тридесетих годи-
на прошлог века, док се свет давио у Великој економској кризи, Добривоје се са супругом 
Радмилом проводио по европским монденским летовалиштима и зимовалиштима, као 
што приличи врло богатом човеку. Ову идилу прекинуо је Други светски рат: окупациона 
власт реквирирала је рудник и стругару за потребе Рајха, у његову вилу у Крунској усе-
лио се неки већ немачки генерал, док је Божићима остављено да користе сутерен. Према 
казивању његовог старијег сина Драгана, у сутерену је постојало специјално склониште 
у којем се Божић крио од Немаца који су повремено показивали интересовање за његове 
пројекте у вези са ракетним моторима. 

Одмах по ослобођењу Добривоје је ухапшен под оптужбом да је сарађивао са окупа-
тором – да је имао неког удела у пројекту В-2. Из затвора је, наводно, пуштен на инсис-
тирање Совјета, који су такође исказивали интересовање за његов рад и знање. У страху 
да ће поново бити хапшен, можда и стрељан, али и невољан да каријеру настави у Совјет-
ском Савезу, одлучује се на ризичан корак: бег на Запад. Скрасио се у Виндзору, Онтарио. 
Исте године, 1947, Добривоју Божићу је као окупаторском колаборанту народна власт 
конфисковала целокупну имовину. После тога се преселио у Сједињене Америчке Држа-
ве, где је живео до 1964. године, кад је одлучио да се врати у Југославију.

Умро је у Београду три године после: сахрањен је тихо и без помпе на београдском 
Новом гробљу.
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Поред ротационе пећи број 1 пуна 72 часа стајали су сви тадашњи радници на челу 
са директором. Шест сати након убацивања прве сировине у пећ, 27. новембра 1952. 
године, произведене су прве количине синтер магнезита. Тај дан постао је Дан индус-
трије Магнохром, а нико тада не би ни слутио да ће већ наредне године 100 тона исте 
бити извезено за Белгију.

Изградња саме фабрике званично је почела у јулу 1948. године. Стратешки циљеви 
изградње били су развој домаће металургије, смањење трошкова увоза високоватрос-
талног материјала, али и извоз магнезита и осталих сировина. Магнохром ће након 
неколико година постати онакав каквог га данас многи памте; фирма која је са само 
30% производње подмиривала домаће потребе, а 70% извозила на страно тржиште.

Старији суграђани и данас причају како је Тито наредио да се радним акцијама 
објекти фирме изграде у Краљеву. И без обзира на то да ли је он лично наредио или 
не, разлог одлуке је свакако очигледан и логичан. Краљево је тада представљало типи-
чан индустријски град. Спадало је у једну од најразвијенијих општина која је спајала 
север са југом, исток са западом, Ибар са Западном Моравом и тако даље. Уз бројне 
друге предности, слутио је успешан развој свих облика људске делатности.

Овом реченицом започиње разговор о старом Краљеву, о фабрикама, јавним ин-
ституцијама, готово сваки Краљевчанин који је живео или радио у било којем перио-
ду постојања фабрика. То говоре управо зато што су сведоци једног лепог, прошлог и 
сјајнијег Краљева. О том некадашњем граду (који деци звучи као прича о Атлантиди), 
о чувеној фабрици Магнохром, разговарали смо са Слободаном Чолићем:

Само оснивање Магнохрома било је у Титово време. Тада је постојао Савез кому-
ниста Југославије, раднички савети који су одлучивали о свему, и уопште, предста-
вљали су снагу самоуправљања. У Краљеву је прво требало да буде Застава, али је Тито 
наредио да ипак иде у тадашњи центар Србије, некадашњу престоницу Крагујевац. 
Овде је била Фабрика авиона, у којој су француски пилоти обучавали наше. Е, после 
је и она отишла за Мостар, а овде је отворена Фабрика вагона и Магнохром.

Које сте све друштвено-политчке аспекте и организације ималу у склопу Магнох-
рома?

Имали смо све као комплет један град, заједница! Ту смо се и дружили и радили. 
Најбољу ликовну колонију, коју је основао Милорад Мића Маравић, имао је Магно-
хром. Бавили су се сликарством, вајарством, окупљали уметнике из читаве земље, а 
и из других земаља. Знаш које су све слике ту постојале, преко 300, а било их је и од 
Оље Ивањицки, Пеђе Милосављевић и других уметника. Постојао је и зоолошки врт 
са свим могућим животињама. Сви су ишли доле да гледају. Било је и песника, а ко-
лико тек доктора наука. Моше Пијаде је био један од првих 1959. године. Мислим да 
и сад постоји његова биста тамо.

Постојало је позориште, фолклор Абрашевић (познати куд у Краљеву, али се овде 
мисли на куд Магнохрома). Односно, то је био куд Магнохрома, а сала за фолклор је 
била тамо где је сада Поштанска штедионица. У оквиру Културно-спортског друштва 
Магнохром бавило се фудбалом, кошарком, шахом, чак и стрељаштвом, куглањем… 
Имали смо и своју мензу, своје новине. Часопис је излазио једном месечно, бавило 
се у фирми и новинарством и информисањем. Преко разгласа, али и Дневних ин-
формација знали смо све о догађајима у нашој заједници. Касније су организовани и 
аутобуси за превоз 7500 радника.

Сви су радили у Магнохрому. И мој тата и мајка. Тата је чак и певао (смех), а мајка 
је са прадедом радила у Каблару, па су се тако и упознали. Ја сам поправљао и одр-
жавао машине. Их, у колико сам радних акција учествовао. Учествовао сам у градњи 

МАГНОХРОМ
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објеката Магнохрома. Сви радници су радили. Много. И кад су се правили погони 
нови, који су се одвајали од тих делова Магнохрома. Ја сам један од бригадира који 
је ишао у Сисак на радну акцију, а ишао сам и на многе друге. То још у Југославији 
тадашњој. Кад би фирма славила Први мај сви су путовали нпр. у Крушевац.

Ја сам највише ишао на Радничке спортске игре у оквиру Културно-спортског 
друштва. Ишли смо у Сисак, Скопље, свуда где имају железаре, јер смо ми радили 
са њима због опеке. Марибор је имао бригаду, па су организована дружења. Ми смо 
ишли код њих, они долазили код нас. Били смо братимљени градови. Имали смо руд-
ник у Прањанима. Он је снабдевао Магнохром са рудом од које су прављене цигле 
за високе пећи, за озид. Сад су поново почели са тим акцијама. Постоји 9 бригада у 
Новом Пазару, пошумљавају и чисте реке.

Године 1995. забележено је да је у фабрици радило 5812 радника. Четири године 
након тога, 31. децембра, процењена вредност Магнохрома износила је 1.951.861.000 
динара. Ове бројке сведоче о томе шта је Магнохром био, шта је значио овом граду и 
радницима који су у њему радили. Зато и разговор о том периоду и о граду у Краљеву 
увек изазива сету.

Ана Ђуровић
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НАЈСТАРИЈА ЛОЗА 
СИМБОЛ ПРИЈАТЕЉСТВА

Бурне године распада Југославије обележене санкцијама и ратовима на њеним 
просторима, у запећак су потисле комуникацију и сарадњу између градова и општи-
на тадашње државе, али и сарадњу са локалним самоуправама из иностранства што 
је, иначе, била пракса многих југословенских градова карактеристична за предходни 
период.

Тако је Краљево неговало и развијало специјалне везе са Марибором из Словеније, 
Плужинама из Црне Горе, Гораждем из Босне и Херцеговине, Лодом из Израела, Зе-
леном Гором из Пољске, а почетком овог века том списку је придодат и француски 
град Сен Фоа. Великим ангажовањем удуружења „Пријатељства за нова времена“ та 
сарадња је обновљена и унапређена са свим побројаним градовима осим са израелс-
ким Лодом, а што ће се сигурно ускоро десити.

Удружење је постало препознатљиво у Краљеву, али и шире, као иницијатор и су-
организатор манифестације „Матурски плес“ и четвороструки домаћин Дана српске 
културе у Истри.

Лоза поменута у наслову донета је и засађена у Краљеву 2009. године као изда-
нак светски познате мариборске „Старе трте“, сорте модра кавчина, која је од 1972. 
године, научно доказано, најстарија винова лоза на свету, а што је потврђено и 2004. 
године уписом у Гинисову књигу рекорда.

Лоза се добро примила и шири се кровом и верандом некадашње куће Зорке 
Аџић, која је од 1974. године под заштитом државе и у којој су децнијама уназад биле 
смештене неке од градских установа културе, а сада је у њој седиште редакције часо-
писа „Повеља“ која ради у оквиру Градске библиотеке „Стефан Првовенчани“.

Зоран Николић
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МОЋ ЈЕДНЕ „РУПЕ“
У Дому друштвених организација Синдикат, Раднички универзитет, Виша економска 

школа из Пећи, курсеви за аналфабете, манекене, завариваче и фризере, представништва 
привредних гиганата..., све је то било ту, под ногама новинских чаробњака који су сувере-
но, са свим аргументима „седме силе“, владали градом са највишег спрата ове грађевине. 
А права моћ, инспирација и стратегија, стицала се доле, у бифеу смештеном у сутерену. 
Такозвана Рупа или Фукси бар, деценијама је била место у којем су десетине новинара 
(и новинарки) налазиле свој целодневни смештај. Околност да су бонови за такозвани 
топли оброк (доручак) подједнако били употребљиви за хладно пиво, дупли вињак или 
краћу вотку, направила је од ове јазбине, која је непрекидно воњала на мемлу и клозет-
ска испарења, незаменљиво окупљалиште „седме силе“, али и многих других „моћника“ 
и „слабића“, полу-лаких градских камењарки и до зла бога тешких алкоса непознатих и 
углавном слободних професија.

Простор у којем би време стало истог момента када би се у њега   закорачило, имао 
је нечег терапеутског у себи. Бити у центру града, а изолован, бити у времену а не при-
суствовати његовим дневним и годишњим преображајима, опскрбљен боновима, уз мо-
гућност конзумирања алкохола „на рецку“, односно на дођем ти касније, бити са својима 
под непрекидном присмотром обичног и простог света, магија је којој нико не би могао 
да одоли. Ту су, ватрено, „крштавани“ млади, а оплакивани ислужени новинари, ту се 
славило, свађало, па и физички обрачунавало, а све у циљу величања слободе говора и 
сопствене новинарске величине и ауторитета. Није било садржаја живота неопходног но-
винару који ту није могао да се нађе, осим новца, дакако. Чак је и стратегија за оснивање 
НУНС (Независно удружење новинара Србије) направљена ту, само пар сати пре поласка 
првог јутарњег воза за Београд на Скупштину. Било је и супруга које су својим мужићима 
доносиле сендвиче, да их не ухвати пиће, а и оних које им нису доносиле ништа, чак ни 
саме себе, демонстративно бојкотујући ову насавладиву љубав према  Рупи.

Седело се овде, у окружењу телевизијске технике и камера, док су авиони НАТО 
алијансе надлетали град, а радио-аматери ревносно пратили путање бомбардера у очеки-
вању краја, који би сваког секунда могао да уследи, и поздрављајући сваки прелет који је 
остављао наду за још мало трајања и још које пиће.

И мада многих од посетилаца овог култног места више нема, а неки су постали култни 
ликови, локални и престонички, који могу да се изборе за успомену на свој лик и дело, у 
сећању свих остаће: Новица, Дана, Нада, Лазо, Читлук...конобари у Рупи, од којих се не 
зна ко је био срдачнији и клијентели дражи. Дана је, рецимо, била до те мере посвећена 
свом позиву да је знала чак и ко из какве флаше воли да пије, а онима које је посебно 
ценила (као у мом случају) донсила је, не чекајући поруџбину, пиво искључиво у зеленим 
флашама. То је поштовање које се тешко да описати и надоместити бакшишом, али може 
вечном успоменом.

Са портала Круг, Иван Рајовић
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КАКО СМО ПРЕДАЛИ ГРАД

Реч је о догађају почетком новембра ратне 1915. године, када су аустријске и 
немачке трупе, упркос снажном отпору Дринске и Дунавске дивизије, брзо ушле у 
Краљево. И, већ сутрадан, на главном градском тргу подигнут је спомен од мермера 
над гробом једног од непријатељских војника, каплара Фрица Милера. Чак је натпис 
на спомену био угравиран позлаћеним словима, а цвеће посађено…

Зашто тако брзо споменик окупаторском војнику који је био само каплар?
Наиме, тадашња општинска власт, са председником Јовицом Стојковићем на челу, 

одлучила је да град преда без даљег отпора и борбе уз обећање од Немаца да народ 
не гине, варош не страда. Делегација, предвођена Стојковићем, упутила се у немачку 
команду надомак града. Тамо су команданту саопштили своју намеру о чему сведочи 
и говор који је кћерка поменутог председника општине Даринка Стојковић, касније 
професор Београдског универзитета, поклонила краљевачком музеју. Говор је Нем-
цима прочитао Ђорђе Радић, професор Пољопривредне школе, пошто је добро гово-
рио немачки: „Господине команданте, као председник општине овог града (мисли се 
на Стојковића, прим, М. Д.), част ми је да вам у име грађанства предам град Краљево. 
Предајући власт у ваше руке, уверавамо вас да ћемо се вашим наредбама и прописи-
ма строго поверавати а чврсто сам уверен да ћете ви штедети животе и имања наших 
грађана…” То је од немачке команде прихваћено и Немци су у град ушли у маршев-
ској колони, на челу које је био поменути каплар Милер.

Кад су дошли до центра, један српски војник, заостао при повлачењу, сакрио се иза 
оближњег хотела „Париз“, нанишанио и опалио из карабина. Једним хицем је убио 
немачког каплара а онда побегао преко Ибра према Гочу. То је разгоропадило коман-
данта, али су Немци пристали да не врше терор, уз исплату контрибуције од 500.000 
златних динара. Пошто је општинска каса била празна, богати људи, понајвише трго-
вци, скупили су једва 50.100 динара, а Немци на ту суму, ипак, пристали.

Но, после годину дана, при повратку немачке команде и одласку на друге фронто-
ве, тај новац је враћен уз услов да се подели краљевачкој сиротињи о чему сведочи и 
изложена признаница у краљевачком музеју.

Мирољуб Дугалић

Аустроугарски официри на тргу у Краљеву
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Број 9

Тог 9. октобра 1941. годи-
не пале су прве гранате на 
манастир. Сутрадан је ма-
настир бомбардовало шест 
авиона. Три бомбе погодиле 
су северну страну и поруши-
ле коначишта. Сутрадан су 
дошли и палили део по део, 
све сем олтара. Архимандрит 
Јован Радосављевић чије је 
световно име било Милисав, 
сећа се тих дана... 

Њега је још 1938. годи-
не после завршене основне 
школе владика Николај Ве-
лимировић довео у Жичу за 
манастирског ђака. Тог дана 
после гранатирања када је 
бомбардована Жича, пуцали 
су и митраљезима на Мили-
сава. Каже да је једва остао 
жив, али је „заронио као вра-
бац у неки жбун“. Негде пред 
зору те исте ноћи угледао је 
дим, најгушћи који је до тада 
видео. Он и сви из манасти-
ра који су били с њим знали 
су одакле долази. Неприја-
тељу није било довољно гра-
натирање и бомбардовање, 
већ су се спустили на земљу 
и почели да пале манастир. 
Отац Радосављевић сведочи 
да су Немцима у исто време 
пружали отпор и партизани и 
четници, али безуспешно.

- Отац Мојсије Архиманд-
рит и ја потрчали смо да пус-
тимо стоку да се не запали. 
На путу до стаје срели смо 
једну од монахиња која је јурила са водом да угаси ватру. Успели смо да је угасимо 
и мала зграда за монахиње једина је остала читава. Потом смо пошли ка порти ма-
настира, кроз коју смо једва прошли. Ломили су се спратови јер у то време грађеви-
не су биле другачије. Горели су монашки конаци и Карађорђев конак… Од ватре која 
је куљала са свих страна побегли смо на доњу капију Светог Димитрија, пустили смо 
стоку и потерали овце – причао је отац Јован. Када је ватра минула, вратили су се да 
виде шта је остало. Манастир је цео изгорео. Само је средишњи део цркве где је олтар 
остао неоштећен. Иконостас владике Николаја оштећен је на више места.

Сваки од ђака узео је један од молитвеника. Група са којом је тада био и народ се 
склонила до зиме на планину Столови где су направили земунице и неколико колиба.
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Члан Сиџа групе Зоран Благоје-
вић је овом фотографијом подсетио 
на Љубицу и Џоа, који нажалост нису 
са нама. Као што рече Чаки, многи од 
младих људи којима није дато да живе 
живот. По мишљењу многих, Љубица 
је била једна од најлепших Краљев-
чанки, а Џо добар другар и шмекер. 
Можда ће помињање кафеа „Слонче“ 
некоме од читалаца да врати сећање 
на нека лепша и безбрижнија времена.

ЉУБИЦА И ЏО

HOTEL TURIST
Адреса: Trg Srpskih ratnika 1, Kraljevo 36000

Телефон: 036 322366
www.hotel-turist.net
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Број 9

ДАЈ ДВА НОВА МАКЕДОНЦА

Краљевчани су препознатљиви по свом специфичном хумору и волшебном вер-
балном сналажењу у појединим ситуацијама. Један од таквих је Илија Новчић, данас 
уживалац више него заслужене пензије, што од посла, што од минулог рада у кафана-
ма широм Југославија, највише у нашим градским.

Својевремено је као директор предузећа „ЈанХари“ отишао на службени пут у 
Македонију, да уговори продају колекција фирме коју је водио. Македонци су били 
тврди у преговорима, али после дужих повуци – потегни, Илија је успео да са њима 
склопи повољан уговор. Наравно, после обострано успешно склопљеног посла ваљало 
је да се нешто поједе и попије...

Два Македонца, представници домаће фирме су одлучили да тај ручак буде у рес-
торану хотела где је одсео Илија. Одабрали су сепаре, и почела је теревенка: биено 
сирење на скари, пршуте, маслинке, салате, па врућа скара (роштиљ)... Не знајући у 
каву се авантуру упуштају са Илијом, и Македонци су почели да га прате са белим 
вином у бутељкама. Свака нова у кибли са ледом. Хладан шприцер је ишао као низ 
олук... Одужио се тај ручак до вечерњих сати. После двадест четири попијене бутељке 
вина, Илија је приметио да Македонци више немају снаге за разговор, и да су почели 
да кљуцају за столом. У једном тренутку су заспали положивши главе на сто поред 
овала са новом дозом врућег роштиља. Илија није имао куд`, па је позвао конобара 
рекавши му: „Дај још једну флашу вина, и доведи ми два нова Македонца! Нема са 
ким да причам и пијем!“. Конобар се насмејао, донео вино, а два стара Македонца су 
наставила коматозни сан...

Другом неком приликом, после дуге седељке у једном краљевачком ресторану, 
Илија је у предјутарњим сатима стигао кући. Вино је пропрало црева, па је морао 
нешто да поједе. Сними шерпу са сармама, и обрсти једно осам комада. Сутрадан га 
позове жена телефоном и пита: „Илија, да л` ти поједе оне сарме?“. Он као из топа: 
„Јесам, јел` ти жао?!“. „Ма није ми жао, него сам их само припремила за кување! 
Појео си сирове!“. 

Наровоученије: Глад не познаје препреке! Или, после вина мора да се једе!

АНЕГДОТЕ
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„Нановача” је била ракија коју је произ-
водио Радиша Воштинића (рођен у Пекча-
ници, засеок Врбовац) из Врдила. Радиша 
је држао подрум пића у Јевремовој улици, 
данашњој Скопљанској. Сам је производио 
ракију, од којих је најпознатија била Нано-
вача. Радишине унуке истичу да је волео 
своју жену Нану, па је по њеном имену 
ракија добила такво име. Други кажу да је 
ракија ароматизована свежом наном, па 
отуда такво име. На рекламној поруци из 
тог времена види се да је, ипак, ракија ми-
рисала на свежу нану. Радиша је уз Нано-
вачу правио и остале ракије: Пелиновача 
ракија, Ракија оровача, Стара српска шљи-
вовица... Поред трговине вином и ракијом, 
правио је и пекмез. Временом ће скупити 
довољно новца, па је 1937. године купио 
кафану «Женева» коју је давао у закуп.

Са Сиџа групе, Маја Перчевић

НАНОВАЧА

БИФЕ КРАЉЕВО У БЕОГРАДУ

На овој фотографији из 1924. године види се бифе „Краљево“ у Београду, на нама 
непознатој локацији. Кажу да се тада најбоља ракија у Београду пила у овом бифеу. 
Немамо ни податак ко је био власник бифеа, али судећи по називу „Краљево“, прет-
постављамо да је пореклом из нашег града.

Иначе, већ дужи низ година у Дурмиторској улици у центру Београда ради ресто-
ран „Краљево“ који често посећују наши суграђани који живе и раде у главном граду. 
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Број 9

МИЛЕ ГЛУМАЦ
Један од краљевачких глумаца који је остао веран своме граду и краљевачком 

позоришту. Миломир Миле Недељковић први пут је 1967. године, као Коља у пред-
стави „Туђе дете” Николаја Шкваркина, крочио на сцену Краљевачког позоришта. 
Касније је постао иницијатор и оснивач омладинског глумачког студија који је из-
недрио неколико признатих глумаца, попут Небојше Дугалића.

На сцени краљевачког позоришта одиграо је више од 40 различитих представа 
у којима је био носилац улога. Играо је Недељковић Ђоку Проминцлу, Луку Лаба-
на, Сава Оџачара, Каску, Сократа… Троструки је добитник Златне маске за најбоље 
глумачко остварење на Савезним фестивалима драмских аматера Југославије (Тре-
биње 1986, Врање 1993. и 1994. године).

Уз то, у најуспешнијим годинама краљевачког позоришта био је и његов управ-
ник. Две деценије налазио се на челу Краљевачког позоришта и пресудно је утицао 
на његову поновну професионализацију.  Статус сталног члана глумачког ансамбла 
Краљевачког позоришта стекао је 2012. године, а три године касније одлази у заслу-
жену пензију. Јубилеј, 50 година уметничког рада обележио је режијом представе 
„Професионалац“ у којој је играо насловну улогу Луке Лабана.  

И данас, као пензионер, препознатљив је као хроничар Краљева са специфичним 
реторичким начином изражавања, и радо је виђен као наратор на многим књижев-
ним вечерима или осталим свечаностима.  
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Све до 1946. године деца су се у Краљеву лечила у болници заједно са одраслима. 
Заслугом др Обрена Јовића тада је оформљена соба са десет кревета за лечење деце. 
Велики број деце, изискивао је већи и бољи простор за здравствену заштиту деце. 
Школска поликлиника је била отворена 1951. године, а зубно одељење ове поликли-
нике наредне 1952. године. Била је смештена у приватној згради која није одговарала 
тој намени, а од 1953. године смештена је у просторијама тада новосаграђеног Дома 
народног здравља.

Дечији диспанзер је био основан 1951. године и у почетку смештен у оквиру градске 
болнице, а надлежан је био за предшколску децу са територије Жичког среза. Крајем 
1953. године био је, такође, премештен у новоформиран Дом народног здравља.

Саветовалиште за труднице је било формирано 1951. године и налазило се у ок-
виру Дечијег диспензера. Сва наведена одељења (Школска поликлиника, Дечији дис-
панзер, Диспанзер за жене и Саветовалиште за труднице), 1953. године, добила су 
помоћ Unicef-a у виду здравствене опреме. Помоћ је била условљена тиме да наве-
дене установе поседују неопходне просторије и услове за рад, тако је осим дирекне 
помоћи Unicef утицао и на убрзавање развоја инфраструктурних услова и смештаја 
здравствених установа за заштиту деце и трудница.

Здравствена заштита деце је 1954. године била смештена у нову, наменски саграђе-
ну зграду, у Улици Цара Лазара 61. У једном крилу је био Дечији, а у другом Школски 
диспанзер. Након решавања питања просторија и опреме, преостао је једино недоста-
так лекара специјалиста као највећи проблем.

Новосаграђени објекат Дечијег и Школског диспанзера је наменски зидан по 
пројекту који је донео др Обрен Јовић из Граца, где је боравио због специјализације. 
Заправо, приземље је било подељено на Школски и Дечији диспанзер, а на спрату је 
било смештено Дечије одељење Болнице капацитета 70 болничких кревета.

Јован Д. Симијановић

ШКОЛСКИ И ДЕЧЈИ ДИСПАНЗЕР
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Уметничарница у Краљеву

Све је почело на самом крају прошлог миленијума, са боравком једног младог краље-
вачког песника у Москви, зиме 2000/2001. године. Песник се упознаје и дружи с неким 
јавним делатницима руске престонице. Његови домаћини су још увек под снажним утис-
ком бомбардовања 1999. и насилне смене режима у Београду пар месеци раније, а песник 
неумерен у хвалисању своје отаџбине.

Лингвиста Марија Мељкова (1956-2018) му предлаже оснивање Српско-руског Брат-
ства под именом Светих Цара Николаја и Владике Николаја, које би се бавило јачањем 
веза између два народа. Уз обавезу да организује рад српске гране Братства, песник до-
бија прву наруџбину за превођење једне књиге с руског – језика, чије основе је тада једва 
и познавао. Братство се у Србији 2004. званично региструје као Словенско друштво.

Мељкова пролећа 2001. први пут посећује Краљево и Србију. Обилази Жичу, Студени-
цу, Градац, гроб Јове Курсуле у Цветкама... Већ лета исте године доводи прву групу Руса 
с којима обилази целу Србију. Следећих 15 година ће на десетине и стотине Срба и Руса 
преко СРБ путовати у обе земље. Руска грана Братства своје делање потпуно везује за Ко-
сово и Метохију и добротворни рад.

Уследила је издавачка делатност: туце књига у сопственом издању на српском, руском 
и црквенословенском језику и на десетине наслова издатих код разних српских и руских 
издавача. Међу њима је преко 20 дела св. Владике Николаја (Велимировића), који у Ру-
сији постаје најчитанији српски писац. Само набрајање манифестација (и оних међуна-
родних) у којима је СРБ учествовало или их организовало одузело би сувише простора. 

Пројекте Српско-руског Братства осмишљавали су и водили културни радници, али не 
они најслављенији. Подржавали политичари, али не они утицајни. Помагали предузетни-
ци, приватници, појединци, али не они најбогатији.

Због тога штошта од планова СРБ није никад остварено. Посебно у Краљеву, где су на-
длежни увек били обузети далеко грандиознијим пројектима.

Тако је Краљево уместо споменика Светом Сави добило надалеко чувени семафор; 
уместо Међународног омладинског фестивала – митинге подршке; уместо студија за сни-
мање анимираних филмова – балон-хале; уместо Српско-руског дома – кинеску робну 
кућу... Истина, мали зачетак замишљеног Српско-руског дома ипак већ четири године 
опстаје под именом „Уметничарнице“ у Југ Богдановој улици. И прича о Српско-руском 
Братству још увек траје. Зато што су у њој људи за које је и нешто мало и скромно итекако 
вредно труда – јер је ипак више и од највећег ништа.  

Драган Бунарџић

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА 
СРПСКО-РУСКОГ БРАТСТВА
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Радо иде Србин у иностранство… да шверцује, да тамо ради, да се исели… најређе 
као турист. Гастарбајтер. Гост радник. Немачка реч. Немци су долазили да се одмарају 
на Јадранском мору. Југословени су одлазили у Немачку да се умарају и изграђују туђу 
земљу. Виђао сам их по возовима којима сам путовао до Енглеске. Колико сам пута због 
њих стајао у ходнику Акрополис експреса и гледао кроз прозор како промичу Шид, Вин-
ковци, Славонски Брод, Новска са Јасеновцем у позадини, Загреб, Љубљана… Улазили су 
на успутним станицама са пуним торбама. Ко зна шта су носили у њима? Чега то није 
било у Немачкој а овде јесте? Сира и кајмака можда? Љуте ракије?

Показивали смо наше црвене пасоше нашим незаинтересованим цариницима. Њихо-
ви цариници су знали само две наше речи. Пасоси,пасоси….и брзо, брзо…А онда би си-
лазили у малим и великим групама у малим и великим немачким градовима. Салзбург, 
Минхен, Штутгарт, Улм, Манхајм, Келн… Воз је грабио према северу Немачке , вагони су 
били све празнији. У Белгији бих увек завршавао сам у купеу. Тада се није ишло у Енглес-
ку, Немачка је била ту близу.

У Лондону 80-их година срео сам неке друге гастарбајтере. Изабрали су Енглеску 
уместо Немачке. Можда због језика? Нису га учили уз рад као немачки гастарбајтери. 
Већ су га знали. Научили су га на факултетима. Сви Југословени које сам познавао били 
су конобари, бармени, кувари, перачи судова, собарице… То им је било главно занимање. 
Споредна занимања била су им дипломирани правници, економисти, инжињери…

90-их година неки нови гастарбајтери… Млади, млађи, најмлађи. Образовани, образо-
ванији, најобразованији. Одлазе сами или са комплетном породицом. Нека глад их тера, 
не у Канаду, Америку, Нови Зеланд, већ из Југославије.

Има разних врста глади. Глад за знањем, глад за информацијама, глад за напредо-
вањем, глад за истином и правдом, глад за стварним животом. Одлазе далеко, даље, нај-
даље… Тамо далеко.

ЖИВОТ ЈЕ НЕГДЕ ДРУГДЕ писало се по зидовима Прага и Париза 1968. Тридесет го-
дина касније и ми смо знали све о животу који није овде. Немачки гастарбајтери били су 
ту близу. Долазили су за празнике, за Нову годину. Долазили су аутобусима, возовима, 
половним аутомобилима марке Опел или Мерцедес. Долазили су да праве куће на спрат 
у које се никад нису уселили. Тамо је увек било исто, али овде никад није било боље.

Ови из Енглеске долазили су авионима. Увек са повратном картом. Ретко су долазили 
и кратко остајали. Женили су се и удавали, добијали енглеске пасоше и децу са именима 
која би понекад личила на наша. Долазили су све ређе и ређе…

Ови најновији су најдаље отишли. Као да смо разапети на све четири стране света. Од 
Јужне Африке до Скандинавије, од Америке до Аустралије. Не верујем да ће се икад вра-
тити неким авионом. Не верујем а све мислим, ипак ће се вратити.

Можда на неку сахрану коју не би смели да пропусте.
Миланко Луковић, са портала Инфокраљево

Мирни човек Миланко Луковић, много познатији као Мишко Пичел рођен у 
Краљеву 1956. године, где је завршио основну школу и Гимназију. Дипломирао на 
Економском факултету у Београду. Радио у „Папирпромету” и „Видасилу”. Сећамо 
се, да је са другом и ортаком Фукијем основао и водио видео клуб „Луна”, почетком 
деведесетих година прошлог века, најпопуларнији у Краљеву. Често је путовао у 
Лондон. Да купи грамофонске плоче и књиге. Тако је стекао збирку од преко 2000 
књига на енглеском језику, ређа издања. Крајем деведесетих година Енглеска је ли-
берализовала визни режим и Мишко ево већ 23 године живи и ради у Лондону. Има 
своју малу фирму за дистрибуцију штампе и пропагандног материјала. Овог пута 
нам је уступио једно своје размишљање које је забележио 1997. године, баш када се 
упутио на рад у иностранство. Како каже, чим стекне пензију враћа се у Краљево. 

Писмо из Лондона

О ГЛАДИ И ГАСТАРБАЈТЕРИМА
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Шездесетих година у Југославији се појавио рокенрол и настала је југословенска до-
маћа забавна музика. Рокенрол је много тога променио, не само у музичком укусу, већ и 
у разбијању неких традиционалних образаца, брзо поставши незаобилазни део сазревања. 
Производња грамофонских плоча у Србији, која је почела шездесетих година, изазвала 
је револуцију у музици. Краљево је, као и многи други градови тих година, добило прве 
вокалне солисте и локалне музичке групе. Међу првим познатим краљевачким музича-
рима тих година био је Диего Варагић, који је као дванаестогодишњак 1954. почео да пева 
народне песме у Културно уметничком друштву „Железничар”. После неколико година, 
запевао је забавну музику у вокално-инструменталном саставу у краљевачкој гимназији, 
да би већ 1961. победио у чувеном музичком такмичењу Радио Београда „Микрофон је 
ваш”. У Пољопривредној школи 1958. формирана је музичка секција, са џез оркестром. 
Након кратког прекида рада секције, набављени су нови музички инструменти, уређаји, 
чак и оргуље, па је формирана група Зелени план, а потом и група Скромност на страну. 
У оквиру секције неко време постојао је и диско-клуб.

У Краљеву је 1961/1962. оформљен музички састав МГ (под патронатом „Магнохро-
ма”), 1965. преименован у оркестар Три плус три, који је деценијама потом свирао за-
бавну, поп и џез музику. Краљевачки гимназијалци, међу којима и потоњи глумац Марко 
Николић, свирали су 1963. у рок бенду Вршњаци.

Тих година, браћа Драги и Жика Јелић из Шумарица код Краљева, превазишли су ло-
калне границе популарности и почели да свирају у бендовима познатим широм Србије и 
Југославије, попут Албатроса, Џентлмена и Силуета, да би 1970. основали сопствени рок 
бенд – ЈУ групу. ЈУ група је, свирајући рок са примесама етно-музике, врло брзо постала 
позната, са бројним хитовима који се и данас чују.

Седамдесете су године рокенрола, диско-музике, соула и фанка. Међу старијим ос-
новцима и средњошколцима постала је ствар престижа имати албуме познатих светских 
и домаћих рок група и извођача. Поред бројних локалних музичких бендова, формирана 
је и рок група Безимени, у којој је са само 14 година свирао чувени Лаза Ристовски. Први 
значајнији наступ имали су за дочек Нове године 1970. у холу Народне банке, у центру 
Краљева, а убрзо потом и у Дому ЈНА. Ристовски је касније свирао у популарним југо-
словенским групама Смак и Бијело дугме, остваривши запажену музичку каријеру. Међу 
оснивачима групе Смак су и Краљевчани: бубњар Слободан Стојановић Кепо и певач Ми-
лорад Петровић Кими.

Осамдесетих стиже музички „нови талас” доносећи многе и данас популарне југосло-
венске рок саставе. У Краљеву је међу основцима и средњошколцима оснивање музичких 
бендова достигло своју кулминацију. Међу првим панк групама у Србији је краљевачка 
група Ватрена вода (1982. година), међу чијим члановима су били и основци. Средином 
осамдесетих на гитаријадама, у Дому друштвених организа ција, Дому културе Рибни-
ца, као и на журкама у школским салама, на матурским прославама, на новогодишњим 
дочецима у Краљеву и оближњим местима, свирале су групе Небо, Потоп, Атила, Орлов 
дар, Мало жуто тело, Трио квартет, Кашика љубави и многи други. Деведесете године су, 
задржавши постојеће, донеле и звуке хаус и техно музике, као и неке нове локалне бен-
дове, међу којима су били Сеxмен, Даxа, Дечија радост, Бурнс итд. Наступала су у сали 
Пољопривредне школе, у Хали спортова, Дому друштвених организација, као и у другим 
градовима…

Из књиге „Одрастање у Краљеву у 19 и 20 веку“

РОКЕРСКИ СМО ГРАД
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У сликама и речи, ово је кратко подсећање на први ауто рели за жене, одржан на 
њихов Дан, 8. марта 1976. године у Краљеву. Вожен је релацији: Краљево – Мата-
рушка Бања – Берановац – Каменица – Краљево. Иако је освануо леп и сунчан дан, 
непосредно пред почетак релија пао је снег, али упркос скоро немогућим условима 
за вожњу, жене су показале изванредну способност за воланом. Било је карамбола и 
излетања, без тежих последица.

Свеукупна победница релија у генералном пласману, и победница у својој класи 
преко 785 кубика, била је Марјана Чорбић, тадашња медицинска сестра из Краљева.

ЖЕНЕ ВОЗИЛЕ 
РЕЛИ
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Књига „Споменар краљевачког бокса“, коју је приредио Др Милан Матијевић, оби-
лује бројним занимљивостима и подацима о овом спорту у нашем граду. Поред оста-
лог, забележено је да су је први егзибициони меч два београдска београдска боксера 
одржан 1938. године у зимској сали хотела Париз. За овај меч организатори су из 
Београда донели конопце са стубовима, а ринг је направљен на дрвеним скелама.

Група младића из Краљева је после овог бокс меча толико заволела боксерски 
спорт да су почетком 1940. године возом путовали у Крагујевац да гледају клупска 
првенства. Како је интересовање за бокс у граду на Ибру све више расло, Маће Сарић, 
Драган Ћуле Антонијевић и његов брат Гаврило Гаја, окупили су заљубљенике у бокс, 
организовали тренинге ударајући у џак напуњен струготином, који је био окачен о 
јабуку у дворишту куће Живка Антонијевића (Ћулетовог оца), кожарског трговца. Са-
рач Ђурђе им је, по њиховом казивању, направио два пара боксерских рукавица.

У пролеће 1941. године рат је прекинуо амбиције младих краљевачких заљубље-
ника у бокс. Стицајем околности, после капитулације Италије 1943. године, као не-
мачки заробљеник у радном лагеру у Краљеву био је смештен извесни Марио, који 
је био добар боксер и првак Ломбардије. То су сазнали  Драган Ћуле Антонијевић и 
Емерик Кирн Мирко, па су преко неких утицајних људи из општинске управе успели 
да издејствују да их Марио тренира. Сваког дана су га у подне изводили из радног ло-
гора, а после три сата морали да га врате у фабрички круг. Тренинзи су се одржавали 
у магази Ћулетовог оца Живка, као би му он и његови другови „били на оку“. 

Остало је забележено да је 1943. године прве праве боксерске рукавице у Краљево 
донео Емерик Кирн Мирко када је од општинских власти добио дозволу да оде до Бе-
ограда да их купи у фирми „Влада Митић и син“. Те оригиналне боксерске рукавице 
биле су права сензација за младе краљевачке боксере. Први који су имали прилику 
да навуку нове рукавице били су Драган Туцаковић Бостон, Ћуле Антонијевић и Кирн 
Мирко. Средином 1944. године Италијан Марио је нестао, па су и краљевачки боксе-
ри престали са редовним тренинзима.

После рата није престало интересовање за боксом, па су формирани разни клубови 
који су нестајали или мењали називе: СД „Слога“, БК „Железничар“, БК „Раднички“, 
БК „Ибар“, БК „Младост“ и БК „Металац“ као један од успешнијих клубова у Србији.

ПОЧЕТАК БОКСА
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ЛОЖАЧ СВЕМИРСКОГ БРОДА
Кажу да детињство траје читав живот. У њему је темељ свега, у њему су жеље, сно-

ви и надања, непресушни оптимизам и умешност да се радујемо малим стварима,али 
и она истанчана нит што децу непогрешиво води путем одрастања и претапања у зре-
ле људе... Ми клинци из улице смо поред предивних родитеља имали срећу да живи-
мо у улици са чика Милојем који заправо никада није одрастао, и у друштву са децом 
се осећао боље него са одраслима. Дружио се он са колегама и комшијама који су се 
међусобно помагали и долазили једни другима обично викендом када се није радило у 
фирми,на подизање темеља или плоче или једноставно на кафу и „чашицу разговора”... 
Увече би играли карте, испијали хладну ракију из чокања и зафркавали се и на свој и на 
туђи рачун, размењивали искуства, али он се са децом осећао најбоље.

Крајем прошле године сањао сам себе као десетогодишњег дечака кога је неко чвр-
стим рукама лагано, сањивог подигао и ставио у чудну летелицу коју никада пре нисам 
видео. Кад сам погледао око себе летелица која је подрхтавала и била спремна да узле-
ти је била пуна дечурлије из моје улице и управо када сам радостан што их све видим 
на окупу, пошао да нађем где ћу да седнем, видим испред себе некакав пресавијени па-
пирић, подигнем га да погледам шта на њему писе и у том трену пробудим се.

Десетак дана касније каже ми моја мајка на крају телефонског разговора:
-Рекох ли ти ја да нам оде и Милоје? Сад осим Радисава Милевиног ни једна мушка 

глава из моје генерације није остала у комшилуку!
- Ех, чика Милоје стихоклепац рекох ја тужно, баш ми је жао!
Кад смо завршили разговор мени се у мисли вратише сцене из детињства... 
- Ћале, а јел’ овај нас комшија, чика Милоје стварно мало ударен? питао сам оца  

који се у купатилу поред мене бријао док сам ја жмиркао и умивао се са два  кажипр-
ста хладном водом. Каже чика Стојан да је ударен, и где то има да ложач локомотива 
пише песме?

- Није сине ударен, зашто? Па имамо и ми железничари душу, насмејао се мој отац, 
чика Стојан се мало шалио.

- Па знам ћале, али он је ложач локомотиве?
- Нема везе сине, душа нема занимање, она се не бави пословима, свака душа има 

неки свој речник и изразе у којима сродна душа нађе нешто слично себи, већ позна-
то...друго је то сине, рекао је ћале и у огледалу угледао кеву како нас посматра очи-
ма топлим као фуруна. Кад` порастеш ако будеш имао душу живећеш некако а без ње, 
хладан и неодређен нигде нећеш наћи мир... још ако не нађеш добру жену, додао је 
млатећи брзо влажном четкицом за бријање по четвртастом комаду сапуна у пластич-
ном чанчету правећи пену и гледајући у огледалу моју мајку - обрао си бостан! Кева се 
само насмејала, рекавши нам: Дечаци доручак је готов за пар минута, и нестаде са ог-
ледала. Мој брат је из кревета из спаваће собе још поспан брундао као медвед „еј зови-
те ме кад је готов доручак”

Ко ће се сетити лепих, довитљивих а често и шашавих, песама које је чика Ми-
лоје Терзић писао после свих ових година. Песме је прогутало давно минуло време 
које је заједно са њима нестало као да га је баш он својом великом ложачком лопатом 
уместо угља убацио у гладно ждрело парне локомотиве која га је халапљиво прогута-
ла и уз болан писак као отпад избацила кроз сиво бели дим шаљући га у вечну космич-
ку празнину...

Тада још нисам знао да се за време нису продавале повратне карте и да је време увек 
тврдоглаво путовало само у једном правцу, у неповрат. Нестајало је неприметно али 
брзо, као што осмех у трену пролети покрај вечног бола, или латица руже нестане без 
трага у тамној олујној ноћи, никад омирисана.
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Остало је само пар стихова које сам упамтио када је чика Милоје дечурлији у ули-
ци причао о лету на Месец, васионским бродовима и космонаутима. Само што је њего-
ва омиљена дестинација била планета Венера.

- Све од земље до Венере
Луна Магнус небо дере,
а када ће стићи тамо
то баш тачно и не знамо,
а стићи ће сигуран сам
само не знам тачан дан...
Ми клинци нисмо имали појма шта је светлосна година, свемирски брод или орби-

та а наша васиона су били облаци изнад Краљева, па све докле досеже радознали де-
тињи поглед.

Човек се управо спремао да слети на месец, Битлси су освајали свет а ми клинци смо 
скакали са комшијине шупе у ливаду или кукурузе са отвореним кишобраном док нис-
мо схватили да је тај храбри летачки експеримент био врло болан и брзо смо одустали 
од таквог „летења” и проналазили нове изазове. 

Онда нас је чика Милоје заинтересовао за нове ствари. Водио  нас је на излете, пла-
нинарење, учио нас да поставимо шатор, па на Рибницу на купање... - Ајде, зовите Ми-
лана и Смиљу, види каква је сиџа данас, убило се за купање, викао је чика Милоје и  
онда нас на Рибници учио да хватамо рибе голим рукама испод камења. 

-А за веће рибице ћете морати сами да се сналазите кад порастете, говорио је деча-
цима смејући се гласно док му се вода сливала низ лице и широке бркове. Неке су мно-
оого љигаве, баш много, само да знате, немој после да буде да вам нисам рекао!

Играли смо фудбал са чика Милојем у нашој улици и тркали се са њим од деда 
Славкове куће до главне улице, био је бржи од свих нас. Фудбал је са нама играла и моја 
школска другарица Заја коју смо звали костоломац, јер је волела да крља! Лопта је мо-
гла да прође, али играч никако, па ни чика Милоје.

Причао нам је чика Милоје да је у војсци у Бенковцу победио на армијском такми-
чењу у трчању и ми смо га замишљали насмејаног на победничком постољу са златном 
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медаљом. Десетак година касније када сам у Тузли на армијском такмичењу у трци на 
3000 метара стигао трећи иза два атлетска репрезентативца који су тада служили војни 
рок, осећао сам се као да сам победио јер ипак сам ја био аматер, као и чика Милоје.

Кад сам се вратио из војске марта наредне године, прођем поред куће чика Милоја 
који је изгледа баш тада био направио паузу од цепања дрва. Забио је секиру у стари 
изранављени пањ који је био прошаран уздуж и попреко дугогодишњим посекотина-
ма као душа напаћеног човека, и отишао да попије кафу. На тараби је као и много пута 
пре тога, свих ових година био прикачен мали папир са стиховима на коме је писало: 

Сунце јутрос шкргуће зубима
‘ладно брате, не попушта зима.
Цепам дрва у зноју се купам,
све се бринем могу да пролупам...
Чика Милоје је и даље писао песме, насмејавао комшилук и грејао душу као зими 

кувана ракија промрзле прсте обавијене око топле чаше са  дебелим стаклом. И ја сам 
понекад писао песме када ми срце прескочи или ми млада душа набрекне као котао 
чика Милојеве парњаче, због једне Биљане, Јелице или Радмиле, али никада их нисам 
качио на тарабу, толико храбрости нисам имао.

Једном кад смо ми клинци из улице чика Милоја радознало питали зашто пише 
песме, он се брецну изненађен - Како зашто!? Па и ви ћете писати, видећете... мора 
душа наћи неки вентил. Песме, спорт, читање, музика... нешто морате! Душа је као 
моја парњача. Да не писне, она би експлодирала! Мора човек негде испразнити душу. 
Може ли се малтер направити без воде, сутлијаш без млека? Не може! Па и рецепт за  
живот није потпун без песама. Живот без песама ти је као пита од јабука без шећера у 
праху и цимета, добар али несавршен.

Једном нам је из чиста мира чика Милоје испричао о неком столару негде у Ковачи-
ма или Жичи, који је често на својој радионици остављао кратку поруку „враћам се за 
5 минута”, па су људи који су га чекали да им насади секиру или поправи столицу при-
говарали како је његових 5 минута вечност, а један је човек чак рекао - Кад би могао да 
бирам кога по своју смрт да пошаљем, њега би изабрао! Али људи су и даље долазили и 
чекали  га стрпљиво, јер је био добар мајстор.

Једног дана га је пар људи из комшилука чекало и сви су већ из далека видели ста-
ру отрцану цедуљу на вратима па је више нико није ни загледао, а кад се чекање дебе-
ло одужило, лупи се један од људи који су чекали дланом по челу гледајући отрцану це-
дуљу, умало му кацкет није спао са главе! - Бог те мазо... ма није ваљда... па то је немо-
гуће! Бленуо је човек у цедуљу на којој је столарева жена или неко од укућана испред 
поруке дописао великим словима НЕ! - Овде пише НЕ враћам се за 5 минута!!! И људи 
су се недуго после тога разишли. Сутрадан су по оближњим бандерама видели умрли-
це са којих им се  дрско смешкао њихов столар и комшија, као да им је говорио „е, сад 
поправљајте сами”! Они који су му отишли на четрдесет дана су видели да је на стола-
ревом споменику био уклесан епитаф „Не враћам се за 5 минута„,  насмејао се чика 
Милоје.

- А што нам то причаш, чика Милоје, питао га је неко од нас, какве то има везе са 
нама?

Има, има везе, итекако има...један дан кад престанем да пишем песме и качим их 
на тарабу да их сви који пролазе могу прочитати, моја Милка ће окачити цедуљу да 
сви знате „нема више песама, или, песник отишао на далеки пут, или, од данас пиши-
те своје песме сами”

- Их чика Милоје, заграктали смо ми. 
- Да, да, другари моји, сваком једном дође време да оде... преко Драгобраће и Ба-

точине у  Божије  висине, смејао се он. Све у животу је по реду вожње. па и задње пу-
товање, али то није возом. Живот зато децо треба да се живи сад! Није човек пешчани 
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сат па кад живот из човека, као песак из сата исцури, човек се окрене наопачке па по-
чне све испочетка... Ма какви, кад одеш то је то, остаће само сећања и песме, насмеја 
се чика Милоје и заглади густе црне бркове. 

Ето, такав ми је чика Милоје остао у сећању. Каже Владан Десница у књизи „Прољећа 
Ивана Галеба”

Кад човек умре, умире са њим заједно читав (његов) свет, јер нико тај свет не може 
видети његовим очима... 

Отишао је чика Милоје на дуго  путовање према далекој планети Венери... Ко зна ко-
лико дуго су га чекали на пристаништу у небеској луци, али уместо лагане кочије чика 
Милоје се укрцао у свој свемирски брод Луна Магнус и са собом повео сву балавур-
дију из улице. Насмејан предао је клинцима неколико рибица ухваћених голим рука-
ма, вешто нанизаних на врбову гранчицу у облику праћке и сео пред командну таблу. 
„Ми сви имамо сендвиче и мало воћа, рекао је један клињо са пегавим носем, као и 
увек кад идемо на излет. Хоће ли то бити довољно са овим рибицама за ово путовање?” 

Наравно, рекао је чика Милоје и попалио неколико лампица на контролној табли. 
Морао сам да те  пробудим, треба  нам десно крило ко лебац, рекао ми је насмејан 
док сам поспано гледао у папирић који је сигурно њему испао из џепа. Вежите се, 
полећемо!

За Луном Магнус је као на акробатским авионима са рекламама лепршала порука 
свима који остадоше испод свода вечности:

„Ја проживех баш како сам хтео,
црпио  сам снагу из дечијег  смеха
Не одрастох до задњега дана,
држ’о сам се подаље од греха,
мржња мени беше сасвим страна
а песме сам посебно волео,
ал’ не волех своје песме јаче
од деце из улице и моје парњаче...”
На папирићу који сам подигао са пода писало је:
И шта ме брига што се свет
можда последњи круг на
вересију врти
и што цвет
у корену има сокове живота
а увелим латицама задах смрти.
И шта ме брига што се људи боје
неизбежне таме што мора да дође
и ја сам сетан кад се сетим
да нема повратка оном што прође...

Луна је увелико парала небо а ја сам се чврсто држао за некакву шипку док ми је 
тело лебдило. Папирић са стиховима сам гурнуо у горњи џеп „енглеске блузе” коју ми 
је скројила мамина пријатељица тетка Марица.

Хтео сам да питам чика Милоја кад стижемо на одредиште и зашто нисмо понели 
шатор, али он је имао некакве слушалице на ушима и железничку капу на глави. Кроз 
полу отворена врата кабине за одмор капетана свемирског брода вирила је дршка ве-
лике лопате за угаљ, а напољу су сијале звезде...

Посвећено чика Милоју Терзићу који је клинцима у нашој улици поклонио много 
свог времена, енергије и дечије радости.

Југослав Орељ
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