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ОДАКЛЕ СМО

Територија данашње општине Краљево обухвата неколико мањих предеоних целина: По-
дибар, Надибар, Морава и Доња Гружа. Ове области су распоређене око ушћа Ибра у Западну 
Мораву с југа и реке Груже са севера. Долине ових река су природне раскрснице миграцио-
них кретања са центром на терену данашњег Краљева, па је у овој области од давнина и ста-
новништво било упућено на међусобне додире и утицаје. На етничку структуру становништва 
Краљева утицали су и додири са становништвом суседних предеоних целина (Левач, Горња 
Гружа, Драгачево, Јелица, Копаоник, Ушће и Студеница).

Становништво је увек било у покрету, масовно се исељавало од једног места до другог тако 
да су Краљево и околина због свог положаја били погодни за досељенике из Новог Пазара, 
Горњег Ибра, Колашина, Васојевића и Старог Влаха при њиховом насељавању дубље у Србију.

На територији данашње општине Краљево укрстило се услед разних друштвено-политич-
ких, економских и социјалних збивања, неколико миграционих струја. Најјача је она струја 
која је долазила из црногорско-херцеговачких брда преко Пештера, затим из Средњег Поли-
миља и Потарја преко Јавора и Драгачева, а њој су се прикључивали и досељеници из околи-
не Новог Пазара и Рашке. Друга, значајнија, миграциона струја која је дала становништво 
Краљеву и околини је из косовскометохијских области. Ово станов- ништво се кретало преко 
Ибарског Колашина и Подгорине, Копаоника, преко Ушћа и Студенице.

Петар Влаховић, Краљево и околина,

Етнички преглед становништва у Краљеву и околини

На насловној страни, Јилија, Бранка и Предраг, сестре и брат. 
На месту где се некада налазио први туш, далеке 1978. године.
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Остало је забележено да су први краљевачки олимпијци, 
бициклисти Делета Нишавић и Стојан Стојић. Занимљиво је 
да су њих двојица добили медаље 1936. године на Олимпија-
ди у Берлину, а да нису били чланови олимпијске репрезен-
тације Краљевине Југославије! Шта се и како се десило?

Иако су Деле и Стојан годину дана пре Олимпијаде вози-
ли чувени „Tour de France“, нису позвани у репрезентативну 
селекцију за Олимијске игре у Берлину. Њих двојица су били 
дугопругаши, а по незваничним информацијама у Берлину су 
се возиле кратке брзинске трке, па је вероватно то био разлог да 
не буду у саставу репрезентације. Ипак, Деле и Стојан одлучују 
да направе јединствен подухват, да се самоиницијативно домог-
ну Берлина.

Бициклама, на пут дуг 3075 км полазе симболично из 
грчке Олимпије, одакле традиционално креће и олимпијска 
бакља. Незванично су и носили олимпијску бакљу мар-
шутом кроз Србију, или били у њеној пратњи... Бициклама 
настављају пут преко Будимпеште, Беча и Прага до Берли-
на. Као што се види на фотографији, за овај подухват су од 
немачког Олимпијског комитета добили медаље и плакету. 
Није познато да ли су се такмичили, ван конкуренције. До-
маћини Олимпијаде у Берлину су одштампали разгледнице 
њих двојице на бициклама са циљем да их Деле и Стојан про-
дају, како би финансирали свој повратак до Краљева. Једна немачка фирма је Делета наградила 
повратном картом за Америку, али је он тај поклон уступио Стојану.

По повратку у Југославију, Деле одлази у Београд где учи посластичарски занат. Непосредно пред 
Други рат отвара посластичарнице у Нишкој Бањи и у Подгори код Макарске. У Нишкој Бањи остаје да 
живи до краја свог живота 1980. године.

За разлику од Делета, Стојана је у Краљеву сачекала тра- гична судбина. Стрељан је 14. октобра 
1941. године, а да му нису помогли медаља и фотографије из 
Берлина. 

Потомци Стојана Стојића – Владимир Јакић и Делета Нишавића – Лазар Нишавић, вредно раде на 
прикупљању свих релевантних података и фотографија како би у блиској будућности мултимедијалним 
приказом презентирали заокружену причу о двојици првих краљевчачких олимпијаца. Сиџа ће са задо-
вољством да пропрати тај догађај и да благовремено обавести своје читаоце и чланове групе.

Драган Благојевић

БИЦИКЛАМА ДО БЕРЛИНА

Делета Нишавић и Стојан Стојић

Двојица југословенских бици-
клиста на путовању „Олимпија-Бер-
лин” 3075 км, добитници бронзане 
медаље на Олимпијади у Берлину 
1936. год., сада на студијском путо-
вању кроз Немачку.
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ЕЛЕКТРИКА

Благодети електричног осветљења житељи Краљева осетили су 1902. године, десетак годи-
на након Београђана и две године после Ваљеваца и Ужичана. Краљево је овим чином напра-
вило значајан искорак испред многих већих српских градова тога времена који су на ово че-
кали још неколико година – Лесковца (1903), Шапца (1906), Ниша и Зајечара (1909), Ћуприје 
(1910), Параћина (1911) итд. Заслуге за овај, вероватно најзначајнији модернизацијски помак 
којим се, и симболично, најављивао цивилизацијски успон у долазећем XX веку, припадају 
трговцима Николи Кнежевићу и Исидору Радовановићу. 

Реконструишући стару воденицу на реци Рибници у мини електричну централу чија би 
енергија, добијена из водене турбине, покретала машине оближњег млина, они су дошли на 
идеју да вишак струје искористе за осветљење дела града. Услед малог производног капаци-
тета централе од 40 Кwh, електрична расвета разведена је само у градском кварту око хотела 
„Париз“ и у важнија државна надлештва. 

У годинама аустроугарске окупације управу над овом централом преузела је локална војна 
команда, којој је општинска управа плаћала месечну надокнаду за испоручену електричну 
енергију. Привредни успон града у годинама након Првог светског рата наметао је потребу 
електрификације и осталих његових делова.

О изградњи централе већег производног капацитета, имајући у виду искуства суседних гра-
дова који су изградили сопствене електричне централе, размишљало се и у Краљеву. Иниција-
тива за то потекла је од групе угледних мештана који су почетком 1925. године формирали 
„Краљевско електрично акционарско друштво Ибар“ с циљем да „грађанима вароши Краљева 
даду и остваре најбитније потребе за живот, а то је: да остваре увођење електричног осветљења 
и довођење здраве пијаће воде за грађанство овога града“. Оснивачи овог Друштва били су: 
Радослав Благојевић, лекар, Момир Николић, апотекар и трговци Петар Богавац, Љубомир 
Радовић, Димитрије Ивковић, Љубисав Ђокић, Милан Пауновић, Филип Цветић, Алекса Але-
ксић и Велисав Матовић. 

Правилима Друштва, одобреним од стране надлежног Министарства трговине и индус-
трије 7. децембра 1925. године, предвиђен је оснивачки капитал у износу од 2.000.000 динара 
подељен у 2.000 акција вредности од 1.000 динара. Већински акционар постала је општинска 
управа која је откупила 1.010 акција, стекавши на тај начин одлучујући утицај на креирање 
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пословне политике Друштва. Настојећи да оно у потпуности пређе у њено власништво, она је, 
крајем 1926. године, покренула поступак његове ликвидације. Шта су били разлози за овакав 
корак тешко је поуздано рећи, али неоспорно је да је Друштво угашено 9. јануара 1927. годи-
не. Даље активности око електрификације усмеравала је општинска власт користећи чиње-
ницу да је Друштво „израдило све пројекте за осветљење, како мреже, тако и машинерије“ и 
„припремило

детаљан план за извођење мреже, као и просецање нове улице позади владичиног конака 
где се мисли и централа са осталим зградама подићи“.

Општина је требало да изгради објекат за централу и „изведе грађевинске и монтажерске 
радове на мрежи ниског и високог напона и трафостаницама”. Нисконапонска мрежа инста-
лирана је дуж улица на белим бетонским стубовима, а „с места на место на стубу би се нала-
зила и по нека улична светиљка испручена на гвозденом

лучном држачу, која се састојала од шешира, стакленог звона и сијалице са фасунгом“.
Услед кашњења грађевинских радова на објекту централе смештеном на завршетку Чика 

Љубине улице, централа, коју су сачињавали генератор „АЕГ“ са хоризонталним лежајевима 
снаге 64 кV и покретан четворотактни двоцилиндрични дизел мотор марке „Линке Хофман” 
јачине 100 Кs, прорадила је пола године доцније од рока предвиђеног за 1. децембар 1927. 
године. Те првомајске вечери 1928. године општински фењерџија, који је деценијама уназад у 
сутон пролазио калдрмисаним улицама носећи у руци дугачку мотку на чијем врху се налазио 
фитиљ, припаљујући уличне фењере, отишао је у сећање.

Електроцентрала је производила трофазну струју од 50 Hz и имала је двојак режим рада: 
летњи и зимски. Током летњег била је у погону од 19 сати до 4 сата , а зими од 15 сати до 7 
сати. Обим њене продукције у 1931. години износио је 50.000 кWh, а осим за уличну расвету, 
електрична енергија кориштена је и за „потребе грађана за осветлење и погон ситнијих мото-
ра“. Цена струје за грађанство по кWh износила је осам динара.

Након једног већег квара на дизел мотору 16. октобра 1932. године, електрична енергија 
за потребе Краљева лиферована је из централе Ваздухопловног завода „беспрекидно дан и 
ноћ“. Иако је квар током 1934. године отклоњен, општинска централа није стављана у погон 
јер су трошкови набавке дизел горива знатно превазилазили цену угља као погонског горива 
за централу Ваздухопловног завода.

Штавише, у овдашњој јавности изношене су и идеје о неопходности искоришћавања во-
дотока Ибра „јер хидроцентрала не троши скупоцени горивни материјал“. Централа Вазду-
хопловног завода општини Краљевској испоручивала је месечно око 12.000 кWh по цени од 
1,47 динара по киловат-часу, тако да су Краљевчани „имали јевтинију струју од свих околних 
места”.

Масовна електрификација Краљева 1937. године довела је до модернизације низа сегме-
ната привредног и друштвеног живота. Био је то догађај који је суштински променио много 
тога, пре свега у култури живљења. У већини породичних кућа, кафана, трговачких и занат-
лијских радњи, заблистала је електрична светлост, а „петролејке”, „карбитуше“, петромакс 
лампе, фењери и свеће уступили су место стакленом балончићу у коме се жарила метална 
нит. Нестало је оног опорог петролејског мириса и гарежи свеће која догорева, а светлост 
која се ширила просторијом пружала је далеко угоднији осећај за људски вид од дотадашње 
полупрозирне помрчине. 

У асортиман трговина гвожђарском робом уврштена је и разна електроопрема: сијалице, 
фасунзи, каблови, осигурачи, прекидачи, лустери и лампе, а у занатском сталежу појавила се 
нова специјалност – електричар. Сијалица је постала симбол европеизације Краљева и њена 
појава је занавек затворила странице једне дуге временске епохе.

Одломци из књиге „Краљево град у Србији 1918-1941“

Владана Виријевића

SIDZA.RS | FaceBook Grupa SIDZA
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ДВОСТРУКИ ВИТЕЗ

ХРАБАР РАТНИК

Аврам Ђ Драгојловић је био пешадијски пуковник у пен-
зији и резерви. Рођен је 9. фебруара 1863. годину у Врх – Сту-
деници. У војску је ступио 1884. године. Произведен је за пот-
поручника 1890. године, за капетана 1897, за мајора 1913, а 
за пуковника 1923. године. Пензионисан је 1924. године.

Са чедрдесет година проведених у војсци, Аврам је био 
на следећим војним дужностима: водник, ађутант пуковске 
окружне команде, на служби у оперативном одељењу ко-
манде активне војске, помоћник команданта пуковске ок-
ружне команде, командант батаљона, командант прекоброј-
ног пука, на служби у врховној команди заступао командан-
та пуковске окружне команде, помоћник команданта војне 
области и на служби у штабу дивизијске области.

У рату од 1912. и 1913. био је командант батаљона Дру-
гог пешадијског пука Моравске дивизије другог позива, по-
моћник команданта Нишке пуковске окружне команде. Го-
дине 1914. Аврам је био командант Другог моравског пре-

кобројног пука, руковалац архиве укинутих команди Врховне команде, командант батаљона 
Дунавског пешадијског пука трећег позива, командант батаљона Другог заробљеничког пука 
бугарског и помоћник команданта места у Солуну.

Одликован је Карађорђевом звездом са мачевима трећег и четвртог реда, Златном ме-
даљом за храброст, Медаљом Краља Петра Првог, Медаљом за ревносну службу, Медаљом 
за војничке врлине и са све четири споменице од 1912 – 1918. године.

Милош Стевановић је рођен 1879. године у селу Лађе-
вцима код Краљева. По занимању је био земљорадник. Као 
ратник учествовао је у свим ослободилачким ратовима од 
1912. до 1918. године.

У току ратовања више пута се истакао храброшћу. Од-
ликован је Карађорђевом звездом са мачевима војничкога 
реда и другим одличјима за храброст и за заслуге а носио је 
и све четири споменице за ратове од 1912. до 1918. године.

Био је специјалиста за хватање противничких војника и 
довођење такозваних „живих језика“. Имао је ратну срећу 
јер ниједном није рањен. За све време ратовања припадао 
је Шумадијској дивизији која је, као и све друге дивизије, у 
току дугих ратова мењала армије под чијом се заставом бо-
рила. У току рата 1915. године у борби са Бугарима Милошу 
је погинуо рођени брат Радојко у 23. години.

Не зна се прави подвиг који је претходио додели Ка-
рађорђеве звезде са мачевима. По причању његових наслед-
ника и његових ратних другова један од следећа три догађаја 
или можда сва три заједно били су разлог да Милош Срете-

новић добије највиши орден за личну храброст и пожртвовање на бојном пољу. Догађај први: 
претрчавање међупростора између српске и бугарске војске, хватање и привођење бугарског 
војника у своју јединицу, а све под јаком противничком ватром; догађај други: самоиниција-
тивни упад с групом војника у непријатељску линију фронта и заробљавање непријатељског 
војника и догађај три: добровољно са два друга одлази и од непријатеља отима заставу.

Умро је 1949. године и сахрањен је у свом селу Лађевцима без икаквих војних почасти.
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Вечити становник Краљева и српске историје – српски вој-

ник од гранита, као споменик на централном тргу – не само 

да је био сведок и учесник отаџбинских ратова, већ и сведок 

многих трагичних догађаја из времена Другог светског рата 

и окупације овог херојског града. Наочиглед житеља Краље-

ва и становника околних села, о његовом врату, низ његове 

камене груди висили су српски родољуби и устаници које је 

казнио непријатељ.

Својим постојањем и надаље наставља своју велику срп-

ску причу о свим погубљенима – онима из времена кад је 

он ратовао и онима који су страдали у време фашистичке 

окупације. Ту причу слушале су давнашње генерације мла-

дих Срба и слушаће оне које долазе. Преноси је и многим ту-

ристима из иностраних држава, којима пажњу у овом граду 

прво окупира управо сусрет са српским војником од гранита.

Краљево је прошле године на изузетан, можда јединствен 

начин, овековечило српско национално писмо. Ћирилица 

је сада, и заувек, део централног плочника на Тргу српских 

ратника, одакле зрачи кроз елегантну мермерну интарзију. 

Свих тридесет слова.

Околности су се сусреле: градске власти покренуле су 

пројекат реконструкције трга, Влада Србије донела је за-

кључке за очување ћирилице, а чланови Ротари клуба Краље-

во прихватили су идеју краљевачког новинара и публицисте 

Радована Типсаревића да простор око Споменика српским 

ратницима буде оплемењен азбуком. Идеја је постала део 

грађевинског пројекта који ће Ротари клуб Краљево финан-

сирати заједно с клубовима из других градова Србије, прив-

редницима и појединцима – задужбинарима.

Данас се овде сликају екскурзије, мајке деци показују сло-

ва већа од њих, а млади заказују састанке код Б, М, С, Т, Ф...

Тако, окупљајући нас на овом широком градском просто-

ру (одакле су Немци у Великом рату протерали ћирилицу из 

Србије), чини се да ће ћирилица више чувати нас него ми њу, 

јер свуда уоколо већ давно су „притисли” латинични наслови. 

Трајно утиснута у темеље града сведочиће да је она овде ипак 

у корену. Као одвајкада, преко књига писаних ћирилицом чу-

ваће и славну историју јунака српских отаџбинских ратова.

Милан Дачовић, професор, Београд

ЋИРИЛИЦА УЗ КРАЉЕВАЧКЕ 
ГРАНИТНЕ РАТНИКЕ
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МАРЈЕТКА КАРБА

Краљево је на почетку Другог светског рата, иако и само у тешкој ситуацији, пружило уто-
чиште бројним словеначким избеглицама. Тако је 2. јула 1941. године, организованим желез-
ничким путним транспортом из Словеније, са својим родитељима стигла у Краљево и млада 
Марјетка Карба, учитељица музике. Породица Карба је смештена у Губеревац где је Марјетка 
постала учитељица музике.

Марјетка је имала прелеп и школован глас и осећај за класичну музику. Она се ускоро 
надалеко прочула као сопран који има леп, богат и снажан глас. Популарна је постала и због 
тога што је одлично познавала и свирање на клавиру, хармонијуму и на хармоници. Због свог 
талента позивана је на различите државне свечаности и приредбе, да својим раскошним гла-
сом или свирањем увелича славље. Често је одлазила за Крагујевац, Трстеник, Врњачку Бању, 
Крушевац и Београд да би певала српским домаћинима и Словенцима.

У Краљеву доживљава посебан и велики успех, где се и преселила да би свирала и певала у 
римокатоличкој Цркви светог архангела Михаела. Приликом службе се истицала својим пре-
лепим гласом, а омиљена нумера јој је била Аве Мариа. Певала је и у словеначком певачком 
друштву у Краљеву, односно у квартету који су још чинили Цирил Веронек, Душан Трбојевић, 
Мирослав Чангаловић, који је касније постао чувени оперски певач.

На свој тридесети рођендан 10. августа 1944. године имала је посебно успешан наступ у 
Краљеву са Веронеком и Трбојевићем. Чангаловић је морао да напусти Краљево неколико дана 
пре наступа, јер је био партизански илегалац чију везу је открила окупаторска власт. У складу 
са ранијим договором, наступу су се придружили и чланови хора из Чачка, које је предводио 
Рајко Сикошек, Словенац из Марибора. Било је то поседње вече у Марјеткином младом животу. 

Много деценија после те ноћи, која је започела величанственим концертом и наступом 
Марјетке, а окончане бомбардовањем, Душан Трбојевић се сећао:

– Марјетка је предивно певала Хацеову песму Кад младијах умрети на познате стихове 
Бранка Радичевића и молитву из Тоске. Ускоро смо се разишли својим кућама. У неко доба 
ноћи пробуди ме снажна светлост. Погледам кроз прозор и видим да је небо осветљено сто-
тинама светлећих бомби. Истовремено зачух потмули звук авиона. Уместо да гађају Фабрику 
вагона и пругу, енглески и амерички авијатичари, наводно грешком су изручили свој убојити 
терет на насељени део Краљева. Међу погинулима била је и Марјетка. Својим предивним пе-
вањем на концерту, она као да је наговестила свој крај.

Марјеткино име је уклесано на споменику жртвама народноослободилачког рата у њеном 
родном Орможу.

Трипо Данило Спахић са портала Круг
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ИЗВИЂАЧИ

Извиђачка организација Краљева формирана је 27. новембра 1954. године у Вишој ме-
шовитој гимназији, на састанку одржаном у Графичком предузећу „Слово”. Одред, у чијем 
су саставу биле две чете, понео је име српског устаника Јове Курсуле, а за првог старешину, 
именован је Страхиња Милићевић. Омасовљен новим четама у Школи ученика у привреди и 
Пољопривредној школи, извиђачки одред „Јово Курсула” у сарадњи са Феријалним савезом 
Краљева, на збору у Богутовцу 1957. организовао је и прве манифестације посебног програма 
обуке, коју је сваки извиђач требало да савлада: „Обука обухвата читање трагова, сигнализа-
цију, оријентацију, читање карата и друге вештине. Читав рад извидника усмерен је на то да се 
пионири и омладинци навикну на живот у природи. Када овладају групом вештина извидници 
стичу право да носе звездицу. Три освојене звездице – то је највише што један извидник може 
да постигне.” Том приликом учесници су обишли средњовековно утврђење Маглич, а потом 
имали и своје прво „таборовање” на Копаонику: „На заравни између борова назирали су се 
шатори. Провизорна ограда и капија на којој је од јелових гранчица било исписано ’Јово Кур-
сула’. То је први табор краљевачких извиђача и планинки…”

У оквиру Савеза извиђача Србије, краљевачки одред „Јово Курсула” чинили су чете и кола 
„Мирко Луковић” (Гимназија), „Пинки” (Eкономска школа), „Бриле” (Школа ученика у прив-
реди), „Херој Маричић” (Индустријска школа), коло при Медицинској школи и полетарци при 
основним школама: „Светозар Марковић”, „Јован Курсула” и „Вук Караџић” и кратко време 
– чете при основним школама у Матарушкој Бањи и у Витковцу. У част 40-годишњице КПЈ и 
СКОЈ-а, Савез извиђача Србије уз учешће Феријалног савеза, организовао је први у низу Похо-
да на Кадињачу, који је почео смотром извиђача из читаве Србије 25. јуна 1959, на Тргу мар-
шала Тита у Краљеву. Смотру 1 200 извиђача, међу којима њих 330 из Краљева, на Кадињачи 
је извршио некадашњи командант краљевачког батаљона, генерал и старешина Савеза извиђа-
ча Србије, Павле Јакшић.

Највеће признање извидника представљало је стицање назива „извиђач-партизан”, које је 
Савез извиђача Југославије додељивао члановима истакнутим у раду и спровођењу програма, а 
чији су први носиоци међу краљевачким извиђачима били: Гојко Дубак, Душанка Вранеш, Алек-
сандар Крстић и Љубиша Марјановић. Сарадња са учесницима ОРА, манифестовала се кроз 
заједничке смотре за Дан акцијаша (1. април), Дан младости… Краљевчани су били домаћини у 
акцији „Сусрети брђана Србије”, на Гочу, од 28. јуна до 25. августа 1996, у оквиру Пете смотре 
Савеза извиђача Србије. Последња, Осма смотра Савеза извиђача Србије одржана 2011. у Шап-
цу, имала је јубиларан карактер, у част 100-годишњице постојања ове организације.

Силвија Крејаковић (Одломак из књиге „Одрастање у Краљеву“)
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КАКО СУ СЕ ИГРАЛА ДЕЦА
Деца су се раније више играла напољу и била су друштвенија. Њихово омиљено место је 

било око реке Ибар, где су се најрадије играла јер је цвећа и зеленила било у изобиљу. По ре-
чима старих суграђана, то место је било „права поезија и сва радост коју би свако дете требало 
да има. Прави мали рај“. За дечју игру су коришћени материјали из природе, односно све 
што је деци било надохват руке. Земља, вода, песак, каменчићи, гранчице и сл. Од земље и 
каменчића деца су правила кликере. Међу првима су се појавили глиненци, каменци, да би се 
касније појавили кликери обликовани од парчића црепа настали глачањем а затим машинско 
обликовани кликери од стакла, метала и пластике. Од дрвета деца су правила обруче, лопа-
тице које су имале функцију тениског рекета, затим праћке којима су гађала птице и мачке 
а неретко би послужиле и у њиховим међусобним обрачунима. Једна од старих и изузетно 
забавних игара је била и прављење воденица – лопаташица, од кукурузовине. По сећању ака-
демског сликара, Ђорђа Ђорђевића, „била је права милина гледати како их вода тог поточића 
окреће, јер није свака успевала. Требало је умешно нацентрирати осовину, а ми неуки. Е, а кад 
се она покрене осећали смо се корисним, јер је то било дело наших руку“.

Осим глине, дрвета, вуне, кукурузовине и папира, коришћен је и текстил од кога су правље-
не лутке. Крпене лутке су биле најраспрострањеније и настале су у време када су људи почели 
да шију одећу, од остатака материјала или од преосталих крпица које су биле драгоцене да би 
биле бачене. То су биле једноставне лутке и практичне играчке које су деца носила свуда са 
собом. Када би се поцепале, мајке би на њих ставиле закрпу и деца би наставила да се њима 
играју. Лопте су такође биле прављене од текстила, затим од говеђе длаке, тако што су деца 
чувајући говеда чупала длаку са њих, обрађивала у рукама и правила лопте различитих вели-
чина. Касније лопте почињу да се израђују фабрички.

Малој деци су се правиле клепетуше, чегртаљке, а посебно су биле интересантне трубе 
од коре јовиног стабла. Млада кора јове се савије у фишек и у крај са малом рупом уметне 
се писак од врбове гранчице. Уз снажно дување добијан је звук сличан војничкој труби. Деца 
су се, док су чувала стоку, играла стрелицама и стрелама са луком. Дечаци су упражњавали 
мушке игре, клис, тркање у брзини, скок увис, бацање плоче од ћерамиде на линију па ко баци 
најближе линији, тај је победник, купе са орасима или жировима итд.

Игра ринге ринге раја, парк у Краљеву, око 1950. године
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ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА ГРАДСКОГ БАЗЕНА У КРАЉЕВУ

Девојчице су волеле игре попут шуге, школице, ује, као и игре имитатив- но-драмског ка-
рактера у којима су доминирала представљања и игре улога: „Деца су се забављала и правила 
приредбе. Наша летња кујна у дворишту, ставимо ћебенце, то нам је сцена и онда спремамо 
рецитације и песме, ко је шта желео. Бабе, деде, мајке, они су нам били публика, поставимо 
столичице и наплаћујемо улаз”, причала је Зорица Петровић.

Генерације младих Краљевчана своје слободно време су посвећивале спортским активнос-
тима. Фудбал је за њих био нова игра и желели су да савладају ову вештину. Велика ледина 
обрасла травом, одмах иза Ложионице, на простору где су данас железнички магацини и ко-
лосеци све до управне зграде Фабрике вагона, где се напасала стока, била је идеално место 
да се јури за лоптом. Поједини власници су дозвољавали да се на њиховој ливади постави 
игралиште, али само преко лета. У таквим приликама израстале су многе „локалне звезде“ и у 
целини се стварао све квалитетнији фудбал.

Лети су млади на Ибру показивали своје акробације у виду скакања, роњења и пливања а 
било је ту и пливачког маратона до Матарушке Бање.

Грудвање, санкање и клизање је деци била омиљена разонода зими. Деца су обожавала 
сличуге које су биле од дрвета, а касније су их у ковачким радионицама израђивали ковачи. 
Санке су биле ручне израде са даскама и широким ходом, али су у употреби биле и модерне, 
попут данашњих. Скије су прављене од дасака одваљених са тараба, имале су повијени врх а у 
средини су била укуцана два каиша од коже. Била је популарна посебна врста санки на леде-
ним стазама, боб санке. То су били двоседи или четвероседи који изгледају као ракете у које се 
легне на леђа. Педесетих година је било популарно скијање и санкање на Викалу.

Дечје игре су биле друштвене, значи колективне, најчешће заједничке за дечаке и девој-
чице и данас су то углавном исте игре које су се чувале као највеће благо и које су претрпеле 
мали број измена током времена.

Након II светског рата многе дечје игре изражавале су ратна збивања на нашим простори-
ма (борба Немаца и партизана, каубоја и Индијанаца, мачевање мускетара и сл.).

У другој половини другог миленијума дечје игре се битно разликују. Телевизија, и рачунар-
ска технологија ушле су у свет дечјих игара. Компјутерске игре су постале најважнија дечја 
забава, па је самим тим дете упућено на асоцијални начин живота са свим што такав живот 
значи и производи.

Не смемо заборавити добра времена у којима су игре привлачиле и повезивале децу и од-
расле, када су деца била укључена у многе видове живота одраслих, од свакодневних послова, 
до светковина, забава и игара, што потврђују и изјаве старијих информатора. Велики број 
игара јесу дечје а сама њихова вредност учинила је да оне и дан–данас трају и чувају се као 
највеће благо. 

Виолета Цветонска 

(одломци из књиге „Одрастање у Краљеву“) 

Потпис фотке: 
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НЕБОЈША ДУГАЛИЋ
Један од најсвестранијих уметника, пре свега глумац, Небојша Дугалић рођен је 1970. го-

дине у Краљеву. Дипломирао 1994. године на Факултету драмских уметности у Београду, од 
2001. године ванредни је професор глуме, а од 2007. године редовни је професор београдске 
Академије уметности.

Гостовао у бројним позориштима широм Србије и на позоришним сценама у Москви, Бечу, 
Прагу, Кијеву, Будимпешти, Истамбулу, Атини, Цириху, Ћивидалеу, Елбасану, као и у Сиднеју, 
Перту, Камбери, Мелбурну и Аделаиди. Остварио је низ значајних позоришних улога, за које 
је добијао значајне награде и признања. Небојша Дугалић је остварио више улога у телеви-
зијским драмама, на радију и филму. Успешно се бави и режијом. Члан је Удружења драмских 
уметника Србије.

Небојша је у складном браку са Драганом, такође глумицом. Имају петоро деце, по чему 
су постали глумачки пар у Србији који има највише наследника. Пар је специфичан и по томе 
што им деца носе дивна имена која су на овим просторима реткост:  Јана, Видан, Богдана, Ка-
лин и Илина. Небојша је у једном интервјуу искрено рекао да деца понекад васпитавају њега.

- Они мене сваки дан преслишавају. Недавно је трећи наш син направио неки лом по кући 
и супруга је викнула на њега и запретила му оштријим тоном да неће изаћи напоље ако не 
покупи све што је растурио, а он се окренуо истог тренутка и рекао јој: “Сад ми то исто реци 
али лепо, како смо се договорили”. Шта човек да уради него да послуша? Једном је исто био 
неваљао, то се понављало више пута и ја га питам: “Зашто си то урадио, колко пута сам ти 
рекао да то не радиш”, а он је рекао: “Не знам, ваљда су деца таква» - испричао је Небојша и 
додао: Некада за породицу имам више времена, некад мање, али све се може постићи ако је 
човек одговоран и истрајан. Важно је да деца знају да сте им увек место сигурности и ослонца. 
Родитељство, нарочито ако је породица бројна, тражи и одрицања, па је моја супруга Драгана, 
која је такође глумица, своју каријеру подредила њима. Схватили смо да је веома важно да 
нам деца одрастају уз родитеље. Породица је улог важнији од било какве професије.

У време пандемије и карантина са петоро деце, Небојша Дугалић је рекао: „На сву срећу 
моја деца воле природу и проводили смо време, углавном, по шуми. Шетали смо. Није било 
те врсте проблема. У принципу, мислим да је тај повратак природи нешто што би требало да 
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нас подсети за какво смо становање на земљи створени. Ми смо се сабили у велике градове, 
живимо под великим пресијама, у великим гужвама и под великим тензијама. Негде тамо у 
природи је једино природно место где човек може на миру да ослушне себе. Не треба му ни-
чега превише. Довољно је и мало да би се преживело и да би се постојало. Непроцењиво је то 
шта је човек изнутра“ .

У једном интервјуу признао да је размишљао да остави глуму.
- Врло често сам се питао о томе и врло често сам падао у искушења, да мислим да бих 

волео да се бавим неким обичнијим стварима. Да гајим неку своју башту и да се склоним од 
свега. Мислим да је то некако и нормално, да је у природи човека да се са годинама, како чо-
век сазрева и расте, мењају и његови апетити, мењају захтеви према себи и према ономе што 
ради. Тај однос између тога шта ми захтевамо, шта очекујемо од својих бављења различитим 
пословима и оно што нам се нуди, врло често је у раскораку, и то што бисмо желели не одго-
вара ономе што јесте нека понуда ситуације, околности. Некад у том раскораку буде великих 
несразмера и чини се да задуго ништа неће имати смисла. Мислим да се то догађа увек и да 
човек само треба да научи да довољно буде стрпљив. Онда ће се ствари отворити сагласно не-
кој његовој унутрашњој зрелости - рекао је Дугалић.

- Свет никада није по мери наших критеријума. То никада неће ни бити, нити се икада 
кроз историју десило да су се наши критеријуми поклапали са истином света. С обзиром на ту 
чињеницу, ја немам амбиције да мењам свет, нити мислим да је он споља променљив. Једино 
верујем у револуцију коју човек учини унутар себе самог. Верујем једино у оно што је једном 
приликом дивно изрекао Свети Серафим Саровски – смири се сам, па ће се хиљаде људи око 
тебе спасити. Изнад тога и преко тога, не можемо ићи. То није у нашој моћи. Заблуда је поку-
шавати и радити нешто друго. Наравно, потребно је да постоје људи који се баве и јавним жи-
вотом и политичким животом, али мислим да је немогуће да се икада створи неки другачији 
и добар плод, ако излази и духа таквог размишљања. Ми још увек нисмо научили да можемо 
да се боримо за нешто у духу смирења. Ја не заговарам дефетизам и одустајање од труда и 
племенитог циља, али није свеједно како се боримо за своје циље. То како се за нешто боримо 
говори о нама, а најчешће, нажалост, то како се боримо потврђује да понављамо исте обрасце 
у односу на оно против чега се боримо. Ничим не потврђујемо да смо другачији и бољи про-
тив оних против којих се боримо. Дубоко верујем да док до те промене не дође, неће се ништа 
добро догодити, истиче Небојша Дугалић.

Ratina 400A, Kraljevo 36000, Srbija
Telefon: +381. 36. 5862. 366, Faks: +381. 36. 5862. 367

http://www.izopan.rs

OBRADA I PRODAJA STAKLA

СВЕ ПРЕТХОДНЕ „СИЏА” ЧАСОПИСЕ
ПРОНАЋИЋЕТЕ НА САЈТУ SIDZA.RS
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ГРАДСКИ БАЗЕН

БРАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА

Изграђен је 1981. године „Под обалом“ на месту где се некада на земљаном терену „терала“ 
лопта. Одмах по отварању базена, он је постао најпопуларније место у летњем периоду, углав-
ном млађих генерација. И ове године са 40 година стажа, краљевачки градски базен поново 
дочекује старе и нове генерације. Свако са своје временске дистанце памти како је некада било 
на овом месту.   

У летњој сезони у периоду од половине јуна до краја августа, Градски базен за своје редовне 
акивности (тренинге, утакмице, школу пливања и такмичења) свакодневно користи Пливачки - 
ватерполо клуб „Краљево“, али и грађани за рекреативне активности.

У време летње сезоне ради се редовна хемијска и биолошка анализа воде од стране Завода за 
јавно здравље, па се са правом каже да је на Градском базену најчистија и најквалитетнија вода 
за купање.

Дошли смо у „Стару чаршију“ како то волимо да кажемо ми, краљевчани. Али наша порука 
,из „Старе чаршије“ није она, из песме позната, „Жал за младост“ и приче о прошлости Краљева. 
Напротив, порука наших братских удружења Завичајног друштва „Краљево“ и удружења грађа-
на „Стара Павлица“ је упућена пре свега младим краљевчанима: Дођите, придружите нам се! 
Чујте наша искуства и храбро у живот. У сусрет новом, бољем и просперитетнијем Краљеву кога 
ћете стварати тако што ћете наставити са свим оним добрим које смо, колико толико, створили 
ми, ваши предходници. Ми смо ту да вам помогнемо, да вам отворено укажемо на наше грешке 
како их ви не бисте понављали. Ми смо ту да, заједно са свима вама, добронамерним Ккраљев-
чанима,испунимо мисију братских удружења Завичајног друштва „Краљево“ и удружења грађа-
на „Стара Павлица“ да окупљамо, повезујемо и зближавамо краљевчане ма где се они налазили 
и подстичемо их да јачају своја осећања према завичају тако што ће та осећања исказивати 
укључучивањем у активности које, на различите начине и у различитим областима, доприносе 
развоју и напретку краљевачког краја, рекао је на отварању нових просторија два братска удру-
жења Новица Неговановић, председник Управног одбора Завичајног друштва „Краљево“.
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КАРАТЕ

КАЈАК

Велики успеси Бранимира Димитријевића Сићка, 
освајање првенства Југославије 1976. године, као и 
вицешампионска титула наредне 1977. године увело 
је краљевачки карате на велика врата овог спорта. Те 
1976. године у београдском „Пиониру“ Сићко је у фи-
налу полусредње категорије победио Радомира Муд-
рића (КК Црвена Звезда). Краљевачки каратиста Раки-
ца Радуловић 1978. године бива члан репрезентације 
Југославије која се пење на Еврпоски трон, а паралелно 
са тим Велибор Димитиријевић Вебо у катама такође 
долази на врх Европе. Уз њих веома високи резултати 
Драгољуба Кочовића, Милисава Кочовића, Миладина 
Марковића Мавашија, Аца Игова и других стварају 
добру прирему да један клуб из Краљева уђе у прву 
лигу Југославије. Тих година у једном тренутку су се 
на ширем списку репрезентације Југославије нашло 
чак 6 краљевачких каратека Бранимир Димитријевић 

Сићко, Велибор Димитријевић Вебо, Жика Бечановић, Ракица Радуловић, Милисав Кочовић 
и З. Смиљанић. Сан о уласку у прву лигу испунио се 1984. године када је Карате клуб „Слога“ 
изашао на црту најбољим југословенским каратекама. У то време вежбали су и борили се за 
„Слогу“ Бранимир Димитријевић, Ракица Радуловић, Леко Сташевић, Драган Марић, Зоран 
Попадић и други.

Познаваоци каратеа знају да је ову вештину Далеког истока у Краљево 1968. године донео 
Драган Цветковић Маки. У историји овог спорта стало је записано да је Тања Премовић била 
прва жена у Краљеву са црним појасом. 

Иницијативом љубитеља кајака 1948. године формиран је Кајакашки клуб „Гоч”, касније 
„Ибар”. Убрзо након оснивања млади кајакаши почели су да нижу успехе, од којих је најзначај-
није треће место у Бања Луци 1953. године. Крајем педесетих кајакаши су уживали подршку 
Општинског одбора народне технике, Комитета Народне омладине и Народног одбора општи-
не. Свакако, уз Кајак клуб „Ибар” треба поменути и Кајак клуб „Студеницу” Ушће, јер су ова два 
клуба осамдесетих година били прваци Југославије.

Од оснивања до данашњих дана Кајак клуб „Ибар“ се поноси са веома успешним такмичари-
ма и репрезентативницима. Њихови чланови носиоци су бројних титула са државних првенста-
ва републике Србије, али и са светских такмичења.

Представници Кајак клуба Ибар такмиче се у олимпијским дисциплинама салом у К1, кану 
Ц1, али и дисциплини двоседа. Наступају и у неолимпијским дисиплинама спуст и класик. Је-
дан од истакнутих чланова  Кајак клуба Ибар је Вук Базић,  државни првак у 2019.години у К1 
и Ц1 дисциплини.  Изузетне резултате постижу и Жељана  Чингелић и Милутин Недељковић.

Финале 1976. године 

Мудрић - Димитријевић

Такмичење кајакаша на Ибру, 

1954. године
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ЛУКС
Краљевачка група под именом из насло-

ва основана је 1973. године. Инспирација за 

име групе је била „Фића 750 Lux“, који је по-

четком седамдесетих година био веома попу-

ларан аутомобил. 

Окосницу бенда чинили су Света Томић 

Каубој (гитара) и Миле Врндић Врнда (хар-

моника), много познатији као извођачи на-

родне музике. Бубњеве је свирао Иван Коцка, 

а бас гитару Ратко Рашо Грубор који је кас-

није по називу ове групе основао и прву ес-

традну агенцију у Краљеву.

Највећи успех „Лукса“ био је учествовање 

на Зајечарској гитаријади 1978. године, када 

су се пласирали у финале. Нису победили 

на гитаријади, али су по мишљењу жирија 

имали најбољу бригадирску песму. Те годи-

не победник гитаријаде била је нишка група 

Галија.
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ХЕПИЦЕНТАР

Пре десет година у периоду од 23. до 25. јуна 2011. године у Краљеву је одржан велики хард 
рок фестивал, симболично назван „Хепицентар“. Грађани Краљева месецима су живели под 
притиском онога што је причинио земљотрес 2010. године, тако да је фестивал помогао се од-
воје од свих суморних тема. Било је то место срећних људи у епицентру антологијских бендова и 
песама, хуманитарног карактера да се помогне Краљеву у санирању штета од земљотреса. Идеј-
ни творац и главни организатор овог великог догађаја, Драган Благојевић је успео да анимира 
бендове који су наступали некомерцијално, а по завршетку фестивала на наменски рачун града 
је уплађено више од 340.000 динара.

Под обалом на отвореним теренима између атлетског стадиона и градског базена, прво вече 
(четвртак) „Хепицентар“ је отворио шести фестивал „Hard rock session“ на ком су наступили 
следећи бендови: „Stormbringer“, „Santos Brothers“, „Rock House band“, EKG“ и „Краљевски 
апартман“. Око 4.000 посетилаца је до после поноћи уживало у одличним свиркама и са нестр-
пљењем су очекивали следећа два дана фестивала.

А, онда се десио „црни петак“! Непосредно пред почетак друге вечери фестивала и наступа 
предгрупе „Отом потом“, Краљево је погодило велико олујно невреме. Због обилне кише било је 
немогуће да се безбедно одрже предвиђени концерти, па је организатор успео да договори са свим 
бендовима да остану и да сутрадан одсвирају оно што им невреме није дозволило тог петка.

На сву срећу, осванула је сунчана субота са благим ветром поред Ибра. „Хепицентар“ је по-
чео у дневној варијанти, а част да га отвори имао је краљевачки бенд „Гама Зрак“. После њих је 
наступило „Атомско склониште“, па нишка „Галија“. Сутон и почетак вечери посетиоци су до-
чекали уз „Дивље јагоде“, а после њих је концерт одржала „ЈУ група“. Већ тада је у концертном 
простору било више од 7.000 гледалаца који су остали да уживају уз акорде београдског бенда 
„Ван Гог“ и да испрате поноћ уз легендарног Даду Топића.

Овај јединствени фестивал успео је да окупи антологијске бендова са простора бивше Југо-
славије. Велику подршку дали су чланови мото клуба „Кингс“ који су у фестивалском простору 
на обали Ибра имали камп, успевши да анимирају стотине бајкера из многих српских градова. 
Несебичну помоћ у организацији „Хепицентра“ пружио је тадашњи градоначелник Краљева, 
Љубиша Симовић. Музичка манифестација носила је симболичан назив „Хепицентар». Град у 
којем је био епицентер једног разорног земљотреса, на неколико дана постао је срећни центар 
за своје становнике, али и бројне госте из целе Србије. 

Жељу да овај фестивал постане традиционалан и препознатљив за Краљево, није подржала 
нова градска структура власти, па је после још две године симболичног одржавања, престао да 
постоји.
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СТАРОПЕШАЦИ И НОВОСЕДЕОЦИ
Почетком осамдесетих го-

дина прошлог века када су по 
летњој Сиџи умеле да ми досаде 
клиначке мирнодопске игре по-
пут кликера, тражења по мапи и 
незаобилазног фудбала, ја сам у 
тренуцима доколице заузимао 
своју омиљену бусију пентрајући 
се на стари тенк укопан испред 
Дома ЈНА замишљајући како 
водим судбоносну битку против 
страног окупатора и домаћих 
прелетача руковођен нацио-
налном стратегијом ‹›Живимо 
као да ће сто година бити мир, 
а спремајмо се као да ће сутра 
избити рат››. С обзиром да су ми 
једног прадеду стрељали четрде-
сетпрве, морао сам да будем на-
пет ко гусенице на тенку ако би 
се којим случајем зле фаланге 
вратиле да докусуре остатак моје 
фамилије па сам редовно прове-
равао нишанске справе на моћ-
ном оружју.

Рутински сам лоцирао згра-
ду Леснине из дубоког убеђења 
да ће инвазија кренути баш из 
тог смера јер сам сумњао да се у 
њој налази тајни магацин у коме 
је сем намештаја допремано и 
оружје спремно за акцију. Тек ми 

је сумњива била прерана и ненајављена смрт ‹›највећег сина наших народа и народности›› која 
га је задесила у братској северној републици и смрдела ми је као Титов томпус на издају која се 
спремала са њихове стране и подршком од преко гране.

И таман што сам замолио цивиле који су се врзмали свуд около да се склоне са линије ватре, 
изненада се појавио мој прадеда по баби која је била мајка мојој кеви а ожењен са бабом моје 
мајке која је њеној мајци била кева а мом брату прабаба по женској линији. Због проблема са 
равним табанима није учествовао у Другом светском рату али је дебело закачио претходне па 
је био страшно депримиран што није отишао у шопинг у Трст 1945. год. јер му је виза чекирана 
само за Солун.

Погледа ме онако прекорно, фитиљећи своје дуге брке, и запита ме помало забринуто:
- Црни Дон Кикоте, што се не играш к’о остала деца...ај скидај се са тенка моментално, пре 

него што те  опалим по гузи ко Гвоздени пук по Бугарима! Јел› хоћеш први да опалиш метак 
десет година пре Јанше? И немој више да сам чуо да си узјахао оне проклете топове испред Гос-
подар Васиног конака све док су им цеви окренуте ка Саборној цркви Свете Тројице!

- А бре стари мој... па у предшколској установи су ме научили пароли ‘’И после Тита, Олга 
Јовичић Рита’’! Да ли уопште схваташ ту метафору или ти је Краљ Петар II испрао мозак пре 
него што је кукавички побегао у Лондон са све резервама биткоина? Испред њеног споменика 
крај обданишта сам се свечано заклео да ћу служити револуцији докле год сам жив.

- Видим угледао си се на деде и бабе јер су ратовали од 4. краљевачког батаљона до Сремског 
фронта а један несташко се чак пентрао  на Споменик српским ратницима да би окачио заставу 

Славољуб Бекчић Пампула
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по ослобођењу града. Младост, лудост – свака револуција на крају поједе своју децу, то је опште 
непозната ствар! Ја сам остао веран Краљу Петру Првом Ослободиоцу јер је херој из мојих ра-
това а за друге не марим…баш као и Леони за кружни ток! Ти сам изабери своју будућност, али 
се чувај да поново не удари брат на брата... због тога смо из историје добили кеца ко врата!!!

- ОК, стари! МyWаy, како би рекао Френк Синатра. Него, да ти покажем нешто што сам слу-
чајно пронашао у унутрашњости тенка. Мало је влага начела овај стари документ али ми се 
чини да је у питању возачка дозвола коју је неко давно изгубио и гласи на извесног поручника 
Топаловића. Да ли ти знаш о коме је реч, судећи по фотографији личи на тебе из млађих дана...
да нам није неки даљи рођак?

- Сада немам времена да размишљам о тим стварима а и деменција је почела да ми  служи 
војску у отаџбини. Него, ајде  мало да пешачимо јер ме кретање враћа у младост а и лековито 
је за моје равне табане. Књижицу фрљни кроз прозор Батаљона па ће је једног дана када поста-
не зграда Народног музеја вероватно пронаћи неки кустос и скапирати историјске чињенице а 
прво је за сваки случај однеси до бабе у АМСЈ. Нека провери да није Топаловићу истекла возачка 
дозвола и чекира је поново ако буде потребно...можда некад и дође по њу.

Снагом прадединог ауторитета, мој револуционарни пут је преусмерен у другом правцу и 
он ме је, чврсто држећи за руку, повео на дугу шетњу градом почевши од Старе чаршије симбо-
лично нас враћајући у славну прошлост. И док смо трапаво набадали по калдрми улице Танаска 
Рајића, ја му поставим помало наивно детиње питање које је ипак тражило озбиљан одговор. 

- Реци ти мени, просто-најпростије... како то да смо староседеоци када волимо да пешачимо, 
а ти посебно? Ништа ми ту није јасно! 

- Шта теби све пада на памет детињу? У питању је врло загуљена ствар јер се ради о крајње 
тендециозној конструкцији УДБЕ која нас перфидно квалификује као грађане који су тотално 
инертни и близу свом изумирању као диносауруси...схватићеш већ када порастеш. 

- Онда ћемо из чистог ината према њима другачије да се зовемо... како ти звучи бренд СТА-
РОПЕШАЦИ? 

- Хм, свиђа ми се, а има и смисла јер сам се дебело напешачио у животу и захваљујући томе 
доживех дубоку старост. А ти добро припази кога ћеш све тако да етикетираш јер овде зидови 
имају прве комшије да се не би поново десило да Ратко Дражевић  глуми Бошка Буху у неком 
подруму. 

- Мудро збориш стари, ‘ајмо онда прво до Женеве да се мало трипујем као Џон Вејн који пун 
себе и вискија пролази кроз дрвена врата салуна, а ти сврни до Мирине чесме и захвати крчаг 
‘ладне воде за пут.

Кренусмо затим Карађорђевом улицом ка Омладинској, заменивши стазу славе коцком 
уместо калдрме  што нам је давало посебан осећај припадности европским културним тра-
дицијама... па не пада Драгова пицерија даље од Женеве. Ломљена коцка се попут Рубикове 
почела ширити 1940. год. када ју је деда мог другара Тодора посејао по већини централних 
градских улица, а онда је за време рата након погрешно протумачене депеше ухваћене од 
стране Гестапоа проглашена за калдрму па је и данас предмет великих академских расправа 
о њеном пореклу и имовини.

И када коначно стигосмо до бомбоњере Пионир прадеда се истопи ко пралине на меру. За-
гледа се низ главну улицу и уз дубок уздах  помало сетно вели…

- Ако те пита младост где где ће ти бити старост ти одлучно кажи – У ОМЛАДИНСКОЈ!!! Ево 
ти нека кинта да пазариш гирице у Лондону а ја одох до Шах клуба да одиграм коју партију са 
старим пајтосима па крећемо после даље!

Прихватим његов дил, упадам у чувену кафану и раздерем се на сав стас...
- Ко овде данас служи госте, МИ5 или МИ6? 
- Боље гроб него роб! – обрати ми се нервозно конобар и одби глатко унапред моју поруџбину.
- Е брате мој, видим да су те  за минималац навукли да пружаш отпор према Силама осовине. 

Точак историје не може да се заустави, а кафана ти пуна таквих ко кочија краља Александра…
има да их котрљаш ко Сизиф камен до пензије!

Отрчах затим до Шах клуба и убедих прадеду да преда већ добијену партију што му је тешко 
пало јер не воли да је губитник. Мене је већ ухватила нервоза желуца, био сам гладан и замолих 
га да свратимо до мензе у хотелу Југославија да бих ставио нешто калорично под млечне зубе. 
Он ме глатко одби рекавши да му није ни на крај памети да улази у тај објекат јер га његово име 
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подсећа на стару историјску грешку 
па је вероватно и клопа коју у њему 
служе тешка за стомак.

Испоштовах ја њега али ми аноре-
ксија није давала мира па га замолих 
да ме барем пусти до Црвене звезде 
да звекнем неко пиленце са елек-
тричног роштиља. И она му је због 
имена ишла на нерве али сам добио 
прећутну сагласност с обзиром да 
смо обоје били фанатични навијачи 
истоименог фудбалског клуба па је 
са оба брка покрио очи да не види где 
улазим и рекао да га касније сачекам 
код комшије Мусе посластичара јер 
је знао да сам луд за његовим тулум-
бама и кремпитама. 

Док сам натенане гојио своју 
пантљичару он је свратио до биоско-
па Сутјеска да би по ко зна који пут 
ургирао код Никодија да се прикаже 
нецензурисана верзија Бен Хура. Пе-
шачиће до Холивуда ако буде треба-
ло само да одгледа крај филма који је 
Партијска комисија за атеизам прог-
ласила потпуно неподобним.

И тако напокон стигосмо до Трга Маршала Тита, а мени поново на памет паде наивно детиње 
питање.

- Реци ми, због чега се овај централни трг који представља круг зове полукруг? Никако ми се 
то не уклапа у градиво из математике за први разред основне школе!

- Па питај онога што по њему трг носи име јер је уставом из 1974. године хтео да ослаби 
јединство житеља Краљева па га је правним актима поделио на два аутономна полукруга са 
правом на самоотцепљење што ће нас сигурно дебело коштати кад тад. Ако Рибница прогласи 
Аншлус леве обале Ибра, онда смо га угасили скроз!

Додуше, мој саборац Милутин вели да ће се ствари померити са мртвог круга када се Споме-
ник српским ратницима впоново буде вратио на трг. 

Него, уби ме ова сиџа...да ми лепо свратимо до Париза на по ладно пивце и кока колу.
- А што не би свратили до Туриста, тамо ми липе лепше миришу?...одбрусих ја!
- Па зато што је у питању соцреалистичка творевина за нову елиту пројектована по масон-

ском принципу ‘’Кифле и игара’’. Међутим, медији најављују акцију ‹›Имаш дуплекс, врати 
Магнохром’’ па ће све временом лећи на шине Фабрике вагона.

Пошто никако нисмо могли да дођемо до консензуса наставили смо даље свој пут и за-
узели нову бусију у Задужбини. Нажалост, убрзо је дошло до екцесне ситуације када нам је 
испостављен рачун који је мој прадеда одбио да плати. Покушавао је да објасни конобару да 
нас двоје де фацто и де јуре спадамо у категорију сиромашне омладине и изнемоглих стараца 
вароши Краљева а јасно је на фасади кафане наведено да као деоничари објекта можемо да 
се гостимо бесплатно, ал› није нам пуно вредело. Само је конобару и кувару грубо одбрусио 
‹›Дабогда вам менза ДМ апотека била једног дана›› и бесно ме извео ме напоље.

А онда је уследила најнапорнија пешачка рута Лењиновом улицом до Карановца...
Корак напред па два корака назад, па опет корак напред па два корака назад...сморисмо се 

живи. Ех, црвени Лењине, што зацрни доњи део града па једва стигосмо до наших прапочета-
ка? Толико смо се задихали да смо морали да проведемо неко време у парку где смо заједно 
са Пљаком осматрали Сијаће поље да се којим случајем поново не појаве Турци. Међутим, 
они су поучени лошим претходним ратним искуством планирали да у будућности изместе 
своју војну базу у Адране тако да смо закључили да нови шанац треба да се копа на рубовима 
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Ратарског имања. Стратешки то и није била тако лоша замисао јер су се и Швабе подмукло 
спремале да ударе из тог правца својим моторизованим јединицама једнога дана. 

Почело је већ лагано да се смркава па је мој прадеда  командовао повлачење у Стару чар-
шију, а при повратку у базу сам видео нешто што ћу памтити до краја живота…

Када смо поново ступили у Омладинску улицу она је буквално прокључала од масе људи 
која је неуморно шетала. Ја сам био мали да бих познавао све те људе, мада сам већину касније 
упознао барем из виђења ако не лично, али су мог прадеду сви поздрављали са поштовањем. Као 
да су сви они пружали јасан пешачки отпор досадној животној рутини  па иако су се константно 
вртели с краја на крај главне улице у целом том ритуалу је постојало нешто неописиво лепо, 
нешто што нас потврђује као друштвена бића, коцкице мозаика душа које је поново требало 
сложити сваким наредним изласком, Биг Банг које ће се можда десити већ сутра вече ако се 
њихови молекули случајно сударе на улици а првобитне искре у зеницама ока претворе у пожар 
дивље страсти.

Додуше, било је и оних који су вршили отворену опструкцију тако што су ухватили корење 
распоређени у групама од Инекса до Фрушке Горе али су били изванредан извор информација 
о свим дешавањима на корзоу  и ван њега. 

Стигосмо коначно кући и прадеда ми вели…
- Сад правац у кревет, доста смо се напешачили за данас. Ја морам да одморим моје равне 

табане а ти ћеш када порастеш моћи  самостално да парадираш Омладинском улицома, а веро-
ватно ћеш имати и неку своју бусију за кибицовање лепих жена што пролазе кроз град. А до тада, 
брзином конобара из Кнежеве вечере - спавањац. 

- И запамти:  СЕДЕЊЕ ЈЕ ПОЛА БОЛЕСТИ!!! - ништа горе од тога нема!
Сместих ја на јастук мог омиљеног Малог принца да заједно пешачимо и лутамо од планете 

до планете док нисам утонуо у готово пророчки сан....
Сањах да се будим у далекој будућности и никако не успевах да препознам мој кварт око 

Мале пијаце. На све стране објекти брзе хране, апотеке и кладионице. Тако збуњен сам бурек 
тражио у Кршенковићу, бруфен у Малом Лесковцу а Моззарт кугле у оближњој кладионици. 
Скроз слуђен се стрчим до Дома ЈНА и тамо сам имао шта да не видим…ни плотуна од мог 
тенка. Питам неке клинце што су буљили у чудне мобилне теле-призоре где се заправо налазим, 
а они  веле да Гоогле мап непогрешиво тврди да сам на Голом отоку. Па где тамо да завршим!? 
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- вриштим у себи!? Мора да ме је УДБА сурово казнила зато што сам преко бабиних веза проду-
жио возачку дозволу поручнику Топаловићу, а он се сигурно вратио по њу и одвезао тенк даље да 
не би ломио камен заједно са мном. Проклињем зграду Народног музеја што је некад Батаљон 
била и све кустосе у њој и покушавам од муке да се удавим у фонтани у којој воде  нема ни за 
крштење. Из порте Саборне цркве Свете Тројице изађе парох и јасно ми стави до знања да кате-
горички одбија моје суицидалне тенденције.

Кренем даље низ Омладинску улицу и тек тамо имам шта да видим. Место Лондона апотека 
а уместо Шах клуба даротека???

- Људи моји, је ли то могуће? Лудница, шта је ово? - раздерем се на сав стас  као Младен 
Делић коментарушући утакмици против Бугара!

Онда у трку налетех на дрвене препреке насред улице и схватим да су у питању баште ка-
фића које су због Закона о заштити података о личности гостију ограђене бајцованим летвама а 
уједно представљају и добар приручни материјал  за решавање могућих спорова. Трачак светла 
угледах тек код браће по Амади и гђе Шане која је Пегазом јасно претила да ће крилати коњ 
донети муње и спржити све дашчаре у околини. А онда почех да губим веру испред некадашње 
посластичарнице  Нада. Од ње су у правилном низу поређани пластеници са погоном на стакле-
не пирамиде у којима је тињала вечна ватра. Ово су дефинитивно ђавоља посла…Тутанкамон се 
преврће у саркофагу гарант а Клеопатра уједа змију од беса! Још само певаљке да угледам како 
поскакују по столовима нудећи своју органску храну пијаним гостима. Окренем главу од тих 
масонских ложа и затекнем фасаду хотела Југославија огољену као СФРЈ после Дејтона.

Црвена звезда ништа боље није изгледала... као да су је Гробари разбуцали из принципа! До-
тетурах се до посластичарнице Пеливан да дођем к себи уз ладну лимунаду с ногу и крајичком 
ока на градском тргу угледах Споменик српским ратницима који је очигледно враћен на своје 
старо место како је  Милутин - саборац мог прадеде, давно најавио.

- Славни ратниче, остарићу нећу знати да’л ћеш за Краљевом заплакати ко ја за тобом? - ре-
кох му прилично депримирано.

- Па шта те мучи, црни Дон Кикоте?
- Па исто оно што је мучило и Црног Ђорђа, а и ти си имао сличних психосоматских тегоба 

чини ми се! 
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- Ово је нека друга Србија, дечаче! И ја  се окамених од муке на постаменту, а навикао сам 
да пешачим. Све време гледам ка железничкој станици да не налети Акрополис па да запалим 
у Грчку код старих другара. Ако останем овако фрустрирајуће непокретан и мене ће ускоро да 
ограде тарабама и да поређају шатре у круг. Пијаца која ме је давно окруживала наравно да ми 
није сметала јер сам обичан човек из народа али сам љути противник актуелних Грандиозних 
пројеката градских очуха.

- Реци ти мени ратниче шта се десило са Старопешацима, баш никог од њих да сретнем у 
граду!?

- Они су, колико памтим, последњи пут шетали улицама још деведесетих година прошлога 
века, а онда је оно мало што није завршило доле отишло горе код мог брата, у Београд. Додуше 
постоји шачица њих који свако поподне шетају градским кејом и једино их Ибар  вода зауставља 
да не запале из родног града.

- А ко су онда баобаби који пуштају корење у Омладинској улици?
- Мислиш на  Новоседеоце? Они више воле да заседну у ограђене просторе јер се тако  

осећају сигурније и да блеје у мобилне теле-призоре. Свет је, нажалост, временом постао гло-
бално село па отуд и пострурална сценографија у урбаним срединама. Понекад мало протегну 
ноге, али чисто виртуелно јер је технологија толико напредовала да се за трен изместе са јед-
ног астала на други портал. Поједини чак годинама не мрдају своја дупета из фотеља  или их 
ротирају између себе.

ЧИЗМА ГЛАВУ ЧУВА, ФОТЕЉА ЈЕ КВАРИ – сине мој! Запамти то и неуморно пешачи!
- Имаш право стари ратниче, све ће то хемороиди позлатити једнога дана. Него, ‹ајмо заједно 

да обрнемо круг по полукругу, заболеће те колена од силног стајања а мозда успут сретнемо и 
неког од Старопешака који ће нам се сигурно придружити.

И таман што кренусмо стројевим  кораком, из дубоког сна ме прену гласна музика из об-
лижњег Ватрогасног дома. Оркестар једне старости је у чаробном заносу свирао помало забо-
рављену корачницу Марш на Ибар.

Ууустааааааај,  Дон Кикоте, време је за пешачење!!! – командовао је од раног јутра мој пра-
деда док је обувао прашњаве војничке цокуле.

Дон Кикот
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