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ИБАРСКИ СПЛАВАРИ
Још увек нема прецизних података када је почело сплаварење Ибром. Драган Бојанић из 

Ушћа се присећа неких прича да је сплаварење било најактивније између два светска рата, и да 
је његовом деди Светомиру Бојанићу тај посао био одскочна даска за напредак и успех у животу.

Тих међуратних година сплавари су могли да „одраде“ четири до пет тура Ибром на релацији 
Рашка – Краљево, и да опасним воденим током безбедно довезу балване до задатог места, нај-
чешће до Краљева. За такав месечни посао добијали су сасвим добру зараду од које су могли да 
купе најбољи пар волова. Преведено на данашње услове, њихова месечна зарада била је нешто 
више од 3.000 евра. Сложићете се да је то данас недостижна цифра за огромну већину радника, 
не само у Краљеву, него и у целој Србији.

Јесте да су тај посао радили углавном млади, јаки и храбри људи. На потезу од Рашке до 
Ушћа, најчешће из Биљановца, Бојанића, Лозна и Бара је регрутована таква радна снага, у та-
дашње време жаргонски називани „сплаваџије“. У то време транспорт грађе са Копаоника или 
Голије могао је само једним правцем, Ибром од Рашке - низводно до Краљева. Садашња градска 
плажа је била крајње одредиште на које су стизале хиљаде кубика обле грађе. Дешавало се да 
сплавари са грађом наставе и Моравом, све до Пожаревца. Све је зависило од потреба трговаца 
дрвеном грађом, а у то време било их је доста у Краљеву.

Ибар је често знао да буде окрутан и суров, па је у његовим таласима нестало неколико спла-
вара. Опасан и ризичан посао сплавара је рађен готово у свим временским периодима, од јесени 
до јесени, и по хладноћи и по летњим врелинама... Спавари су једино одмарали у време већих 
временских непогода, или екстремно високог водостаја Ибра. Наравно, тај привремени или не-
планирани одмор могао је да потраје само неколико дана.

Када је 1935. године прорадила пруга на релацији Краљево – Рашка и даље до Скопља, прес-
тала је потреба за сплаварима. То је био крај ризичном и уносном занимању које је отишло у 
историју.

Драган Благојевић 
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ПРВИ ИЗМИСЛИЛИ „ВЕСЕЛИ СПУСТ“
Сада већ далеке 1968. године, Дом културе Ушће и кајак клуб „Студеница“ из истог места, 

организују регату сплавовима од Рашке до Краљева. Организацију и подршку јединственој ма-
нифестацији преузима Земљорадничка задруга из Ушћа. Тадашњи директор задруге Миломир 
Ђоковић је успео да убеди мог деду Светомира Бојанића да са пет сплавара припреме три мања 
сплава и да их спусте Ибром од Рашке до Краљева. Тако почиње прича о првој регати низ Ибар...

Сплавари који су те године увелико загазили седму деценију живота, припремају три сплава 
са око 15 кубика грађе по пловилу. После изградње језера Газиводе на Ибру, река низводно није 
имала онакву снагу као некада, па је то био разлог да се праве сплавови са мањом количином 
грађе.

Са непуних 12 година живота, имао сам ту срећу да учествујем на тој регати. Мештани Ушћа 
су се масовно окупили на обали Ибра да посматрају пролаз сплавова на опасном буку Грмчић. 
Због безбедности ја сам ту деоницу до Полумира морао да прескочим. Не само Ушћани, већ 
становници свих села поред Ибра су долазили до обале да поздраве учеснике прве туристичке 
регате.

Нажалост, Краљево готово и да није приметило ову регату која се усидрила на месту да-
нашње градске плаже. Брзо и спретно су демонтирали сплавове и грађу допремили до Јасенове 
стругаре. Један од сплавара рече да су их краљевчани боље дочекивали пре рата, када без грађе 
са ушћанских сплавова није могла да се замисли градња тадашње вароши у експанзији.

Ову манифестацију која је поновљена и идуће године, пропратила је само екипа Телевизије 
Београд која је снимила емисију за тадашњу култну емисију „Караван“ коју је уређивао леген-
дарни Милан Ковачевић. Питање је да ли је шта остало у архиви садашњег РТС-а, али сам сведок 
да у Туристичкој организацији Краљево нико не зна за овај догађај. 

Тужно и са горчином у души, о овом догађају обично причам са људима који су одавно на-
пустили Краљево, када се сретнемо далеко од свог завичаја. Ред је да поред фотографија, остане 
и писани траг о нечему што је било јединствено у бившој држави.

Драган Бојанић

На регати учесници сплавари су били: Светомир Бојанић, Мићо Барлов, 

Живко Кошанин, Милан Раденковић, Божо Тошић, Војин Чејовић
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Дочек штафете у Краљеву

1967. године

ШТАФЕТА
Штафета, уведена на предлог омладине Крагујевца 1945. као рођенданско уздарје Јосипу 

Брозу Титу, уз потписе 15.000 омладинаца Шумадије у Плавој књизи, прешла је пут од 9 000 км 
у рукама преко 12.000 носилаца. Од ове прве, штафете у обличју палица преношене су од Ђевђе-
лије до Триглава, како би обележавале рођенданске церемоније председника. 

Од 1957, када је ова манифестација проглашена Даном младости, млади Краљева редовно су 
се ангажовали у њеном организовању: „Гимназијска чета извиђача и коло планинки, укључена је 
у организацију смотре у част Дана младости чији је носилац био извиђачки одред ´Јован Курсу-
ла´. Гимназијалце су тада представљали: Љиљана Поповић, Даринка Рафаиловић, Александар 
Крстић, Милун Коцка, Мирјана Ђоковић, Михајло Остраћанин, Вера Николић, Бранко Петро-
вић… И следеће 1960. године свечано је обележен Дан младости и рођендан Тита у Краљеву, 
смотром радних колектива, школа и друштвених организација”, наводи у свом дневнику Алек-
сандар Крстић, ондашњи гимназијалац и активиста Савеза извиђача.

Штафету младости је свечано дочекало неколико хиљада грађана. Уз стражу Извиђачког 
одреда „Јово Курсула” штафета је преноћила у Краљеву, у логору извиђача на Тргу маршала 
Тита, 10. априла 1961. Том приликом су јој придружене локалне штафете из краљевачких пре-
дузећа: Фабрике вагона, „Магнохрома”, „Јасена”, „Кисекане”, Ибарских рудника и из Сјенице, 
Тутина, Новог Пазара и Рашке… Поред 25. маја, важан јубилеј Савеза социјалистичке омладине 
и Савеза пионира обележаван на Дан Републике, када је Краљево славило датум ослобођења у 
Другом светском рату. Тога дана, примајући симболе – црвене мараме, плаве или беле капе, 
пионири су полагали свечану заклетву.
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Манастир Жича са Црквом Светог Успења саградио је у 13. веку први краљ Србије Стефан 
Првовенчани. Манастир су крајем истог века разрушили Татари и њихови вазали Дрмани, Ку-
делини и кнез Шишман. Тада је седиште Архиепископије премештено у Пећ. Обновио га је Сте-
фан Урош Други Милутин почетком 14. века. Префарбана је у црвено јер се сматрало да црква 
почива на крви мученика.

У време отоманске власти Црква је често била нападана, а чак 150 година није била покри-
вена кровом. У неком запису из 1829. године помиње да је Жича само рушевина. Захваљујући 
епископу Јоаникију Нешићу, почиње обнова 1855. године, да би 1882. године у њој био крунисан 
Милан Обреновиц.

Није дуго мировала Жича. Немци је бомбардују у више наврата и тада страда део северног 
зида који је порушен до темеља. Сви објекти око манастира су запаљени. Том приликом је вла-
дика Николај Велимировић одведен у Дахау. И у току НАТО бомбардовања неколико пројектила 
пало је у близини али није направило никакву штету.

Приликом недавне посете Жичи био сам пренеражен. На фрескама које су на самом улазу 
у манастир, већ неколико деценија налазе се шкработине направљене оштрим предметима. Те 
фреске су пример секо сликарства и потичу из 1939. године. Исти ови «потписи» налазе се и на 
кули и на повељи из 13. века, па је баш из тог разлога кула одавно затворена за посетиоце. То смо 
сазнали од сестре Нектарије која је у манастиру око 20 година и која каже да од пада комунизма 
такви случајеви нису забележени.

Приликом контакта Завода за заштиту споменика републике Србије речено нам је да мејлом 
поставимо питања директорки Светлани Пејић. У врло штуром одговору сазнали смо да је рес-
таурација манастира која је почела 1989. године недавно завршена, али да те фреске нису у 
њиховој надлежности јер потичу из 20. века, и да над њима надлежност има активни манастир. 
Такође је напоменула да ће моја запажања пренети игуманији мати Јелени, као и Његовом пр-
восвештенству Господину Јустину, епископу Жичком. 

Нажалост, док се не утврде надлежности, као и за многе друге ствари у нашој земљи, величан-
ствену лепоту манастира Жича ружиће (не)дела непознатих аутора из не тако давног периода.

Текст и фото  Ђорђе Јевремовић

ОШТЕЋЕНЕ ФРЕСКЕ У ЖИЧИ
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ПРОФЕСОР МИЈА
И стрепели смо и надали се да ће се баш Он појави-

ти на вратима учионице у другом разреду математич-
ког смера. Стрепели, јер смо слушали од претходних 
генерација о систему оцењивања: “Пет је за Бога, чети-
ри за мене, а од тројке до кеца за вас” - тако је говорио. 
Или, рашири прсте на шаци и каже пред свим ученици-
ма: “Реци оцу да сам ти прогледао кроз прсте!”.

Питали смо се како задовољити Бога и Мију, када 
никаква протекција не помаже?

Са друге стране, годинама смо слушали о специ-
фичном начину предавања и испитивања кроз досетке 
и изреке, и примени у задацима „МН“ ради лакшег сав-
ладавања градива, што у преводу значи Мијов начин.

Изреке које је најчешће користио су: “од генија до 
лудака фали длака” и “паметан пише, а будала памти”.

Када се појавио на вратима учионице онако разба-
рушен, са густим обрвама које су му готово прекриле 
плаве очи, помало клатећи се, и проговорио: “Пиши!”, 

почео је први смех везан за његове часове, а тако је било до завршетка гимназије.
“Од данашњег дана па до следећег наређења математику ће вам предавати Миодраг М. Пе-

тровић, професор“. 
За рад из математике потребне су три свеске: школска, домаћа и кућевна. Кућевна се друк-

чије зове „шлафрок“ свеска и служи да се у њу препише све што се ради у школи.
Ко не буде донео домаћи задатак, или га буде преписао, добија кеца на лицу места. Ко буде 

ометао час, добија кеца на лицу места. Ко не буде...добија кеца на лицу места... Ово вам је Је-
ванђеље. Морате да га научите напамет и у по дана, у по ноћи, кад вас прозовем, да знате.”

Уз тзв. “Јеванђеље” још тог првог часа је рекао да пишемо све што проговори, тако да су у 
моје свеске била уписана два-три задатка, па досетка или виц. Јако ми је жао што немам неку 
од тих свезака. Позајмила сам их својевремено другару за спремање поправног испита, који ми 
свеске никад није вратио.

Међутим, и без свезака, постоје догађаји који се никад не заборављају, попут усменог пропи-
тивања са обавезним рукама на леђима, онда маса задатака у које је била “уметнута” његова Каја 
(супруга), као што је: “Пошла моја Каја да купи 25 јаја по 25 динара...”, затим “кинески поздрав” 
када он удари првог у првој клупи и каже: “Терај даље!”, да би опоменуо ученика у задњој клупи 
због преписивања или несташлука. И много, много тога...

Сећања су жива и после педесет и више година, и увек ми изазову смешак на уснама и у 
срцу, иако су ми оцене биле на граници између плафона за ученике и оне коју је Бог одредио 
професору.

Буба Станковић Рашковић
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ЈЕДАН ЈЕ ПУРЕ
Човек несвакидашње животне и радне биографије 

Миодраг Радомировић – Пуре рођен је 12. октобра 
1951. године у Милочају, и данас као добро држећи се-
дамдесетогодишњак не оставља равнодушним своје са-
говорнике, познанике и бројне пријатеље које је стекао 
широм света бавећи се атлетиком, најпре као такми-
чар, касније, краткотрајно“ и као тренер у Атлетском 
клубу „Металац“ из Краљева у коме је започео своје, 
до данас, непрекинуто бављење спортом и дружење са 
спористима. 

Био је први тренер у тадашњој Југославији који је 
из атлетике отишао у кошарку. А, све је почело 1979. 
године када су ондашњи тренери кошаркаша Слоге, 
Везојевић и Киме Богојевић замолили Пурета да се укључи као кондициони тренер. За време 
његовог тренерског стажа у КК Слога Краљево, формирала су се позната кошаркашка имена по-
пут: Владе Дивца, Милоша Бабића, Миломира Огњановића, Миљана Гољовића и многих других. 
Мало је краљевчана који су се бавили спортом, или пак оних који су се као навијачи, осамдесе-
тих година прошлог века, у време када су кошаркаши краљевачке „Слоге“ играли  мечеве у он-
дашњој прволигашкој конкуренцији велике Југославије, тискали у популармој „Кутији шибица“ 
како су тада, због њених перформанси, звали Халу спортова на Кеју, а ко није чуо за Пурета, 
првог кондиционог тренера у  кошаркашком клубу „Слога“.

Немирног духа, непресушне енергије и пун креативних идеја у вези са унапређењем тренер-
ског знања, задојен, како сам воли да каже, постулатима великана наше кошарке професора 
Александра Аце Николића који му је, као тренеру анонимусу из малог клуба, указивао поверење 
позивајући га да своје методе и идеје износи на семинарима којима су присусвовали тренери 
великани из некадашње Југославије попут Ранка Жеравице, Божидара Маљковића, Лазара Ле-
чића, Николића… Усавршавао се у Совјетском Савезу, Источној Немачкој, чувеној Ајаксовој 
школи у Холандији, да би се крајем осамдесетих храбо  отиснуо у непознато, пут Немачке.

Непознанице, неизвесност, незнање језика и многе друге препреке Пуре је, само њему 
својственом енергијом и преданим, истрајним радом претварао у нове изворе енергије и снагу 
сопствене воље. У  Немачкој, касније и у Аустрији и Луксембургу, кроз четврт века другу тре-
нерску каријеру, прешавши пут од трећих  до првих лига, бескомпромисно се залагао да тренер 
није успешан ако не изграђује и људску, духовну, димензију играча.

Поседује српску црвену лиценцу; аустријску, немачку, луксембуршку А лиценцу; ФИБА тре-
нерску лиценцу. Радио је у девет што немачких, што аустријских клубова,  и паралелно је био 
предавач на кошаркашкој академији „Борислав Станковић“ у Београду. Аутор је многобројних 
стручних текстова и публикација из области кондиције, а прошле године је у нашем граду про-
висао књигу „Да је знање лако, сви би га имали“, у којој је Пуре објавио преко 600  мисли позна-
тих и мање познатих људи из света кошарке и других спортова, које је он годинама, прикупљао 
и пажљиво записивао.

Пуре је често у Краљеву, а у једном од интервјуа поменуо је атлетику уз констатацију да је 
грех да се хвалимо стадионом без атлетичара, и да је још већи грех што појединци гледају само 
личне интересе, а да су сујете и лоши међуљудски односи срозали краљевачку атлетику.

SIDZA.RS | FaceBook Grupa SIDZA

УПЛАТОМ ДОНАЦИЈЕ НА ТЕКУЋИ РАЧУН УДРУЖЕЊА СИЏА | 200-3290450101003-06
ПОМАЖЕТЕ ДА ЧАСОПИС ДЕЛИМО БЕСПЛАТНО ЧИТАОЦИМА!!!
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ГЕНИЈАЛАЦ
Млади Краљевчанин Душан Ђорђевић освојио је 

бројне награде на домаћим и светским такмичењима. 
Овенчан златним медаљама за своје знање из физи-
ке – пре четири годне најпре је одлучио да студира у 
Србији, потом за три године завршио основне студије 
физике на београдском Универзитету, а у протеклих 
годину дана мастер студије физике на Универзитету 
Оксфорд и, истовремено, на Универзитету у Београду.

Љубав према физици, открива нам Душан, јавила се 
већ када је у шестом разреду добио тај школски пред-
мет. Већ тада му је, каже, било јасно да му се физика 
страшно допада. Уживао је радећи школске задатке, 
одмах почео и да се такмичи и да осваја награде за 
своје знање из физике.

– У седмом разреду сам полако постао свестан тога да је физика наука коју желим дубље 
да изучавам током свог живота. Наравно, то се потврдило тек у средњој школи, после које сам 
уписао Физички факултет Универзитета у Београду. Прве две године студија дао сам у року од 
годину дана, основне студије завршио за три године, а онда, паралелно уписао мастер студије и 
на свом факултету и на Универзитету Оксфорд – прича Душан који се радо одазвао да за Изазов 
Плу, омладинску редакцију портала Круг, прича о себи, физици и свом досадашњем академском 
и животном  искуству.

Он истиче да је након завршене средње школе имао солидно знање, па му током прве две 
године студија које је дао за једну годину није било толико тешко као што би се можда могло 
претпоставити када чујете да је неко завршио две године за једну са оценом 10.00. Признаје 
да јесте учио више од остале деце, али додаје да је „за неки већи успех то -неизбежно“. Учење 
му, каже, никада није представљало проблем, напротив!.Увек је уживао учећи, поготово физику 
коју обожава:

– Физика је наука која описује свет око нас, а ја сам изучавањем физике изучавао све што 
мене окружује. Није то као историја у којој бих морао да учим податке напамет и да „идем“ кроз 
разне ствари које су други људи већ смислили. Ја сам кроз физику откривао  свет, сазнавао сам 
како ствари функционишу, што је за мене јако узбудљиво и само по себи ме је терало да учим и 
напредујем.

Душану, ипак, никада није мањкало слободног времена за изласке и дружења, па је увек умео 
да се организује да погледа добру позоришну представу, оде на концерт, у провод са друштвом:

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

http://www.izopan.rs

OBRADA I PRODAJA STAKLA
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ВИЦЕШАМПИОН 
ЕВРОПЕ

– Посвећивао сам више времена физици него неки просечан ученик или студент, али слобод-
но време је јако битно за сваку индивидуу и без тога је немогуће остати сконцентрисан. Наравно 
да у животу умем да уживам као и  свака друга млада особа.

Врло је занимљив Душанов одговор на питање о разликама о студирања у Србији и у Великој 
Британији:

– Можда просечан становник Србије није свестан, али – млади у Србији јако су талентовани 
и дефинитивно изнад европског просека, ако не и светског! Конкретно, на Физичком факул-
тету у Београду, а верујем и на осталим факултетима у Србији су јако талентовани и вредни 
људи. Нажалост, нема их пуно! Физички факултет има јако мали број студената и, нажалост, 
сваке године све мање младих га уписује. То је највећи проблем наших образовних установа, 
иако је кадар који ради на факултетима јако добар, као и могућности да напредујете и учите. 
Немамо довољно људи заинтересованих да изучавају физику, па се некако на крају испостави 
да та наука, можда је глупо рећи да полако умире, али дефинитивно не живи пуним животом. 
Са друге стране, у Енглеској, али и у бројним другим земљама то није случај. Код њих физика 
цвета, јер постоји огроман број студената. Конкретно, Универзитет у Оксфорду који је један од 
најпознатијих универзитета на свету, а на којем сам ја радио мастер студије постоји велики број 
студената који уписују физику. Ту долази и велики број студената из свих крајева света и сходно 
томе огромна је конкуренција која вас, наравно, тера да напредује и да дате свој максимум.

Откривајући своје даље планове, Душан нам прича да је завршио све обавезе на Универзите-
ту Оксфорд и да сада само чека још резултате као потврду да је завршио мастер студије на Уни-
верзитету Оxфорд. Тренутно ради свој мастер рад на Физичком факултету Универзитета у Бео-
граду. Све ће завршити до септембра када планира да са завршена два мастера у октобру почне 
да ради докторат из физике у групи за гравитацију честица и поља на Београдском универзитету.

Портал Круг – Уна Дабић

Краљевачко дете Милош Милутиновић тренутно је 
ученик другог разреда Математичке гимназије у Бео-
граду, која је препознала његов таленат и примила га у 
своје редове пре него што је завршио осми разред ос-
новне школе.

На недавно одржаном Европском такмичењу мла-
дих програмера које је због пандемије одржано онлајн, 
Милош је освојио друго место. На Државном такми-
чењу из информатике освојио је прво место. 

У организацији Мајкрософт развојног центра у Ср-
бији, на информатичком такмичењу одржаном ове го-
дине, тим младих програмера чији је Милош био члан, 
заузео је прво место.

TRANSPORT ROBE 

U SRBIJI I INOSTRANSTVU

TOKALIĆ D.O.O.
Kraljevo, 
Deseta Jovačka br. 124

TELEFON: 
065 6000 910 

e-mail: 
nenad_tokalic@yahoo.com
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ОСВОЈИЛИ МЕДАЉЕ У СИБИРУ
Возачи Војске Србије освојили су треће место и бронзану медаљу у финалној екипној трци, 

која представља главни догађај у дисциплини „Војни рели“ Међународних војних игара. Члан 
ове екипе био је и краљевчанин Милош Четровић  У индивидуалним тркама, у категорији 
возила «Урал» 6x6, сребрну медаљу донела је посада у којој су били Милош Четровић водник 
у ВС у Касарни Рибница освојио је 3 медаље у појединачној и екипној трци (на фотографији, 
десно), са партнером Иваном Милошевићем. Бронзу у категорији «Камаз» 4x4 освојио је тим 
у саставу заставник Мирослав Љиљак и млађи водник Горан Станковић, саопштило је Минис-
тарство одбране.

Екипна трка специфична је по томе што се сва четири теренска возила крећу заједно, у гру-
пи и што сва возила морају завршити трку. Уколико током трке дође до квара на возилу, од по-
сада се очекује да квар отклоне уз коришћење индивидуалног комплета алата. Стаза за екипну 
трку је најсложенија и најдужа, а наша екипа је савладала око 200 километара за нешто мање 
од четири сата, при чему су на два возила успешно отклонили кварове. То им је донело треће 
место, иза екипа Русије и Кине.

Освајањем бронзане медаље у финалној екипној трци, припадници Војске Србије заврши-
ли су такмичење у дисциплини „Војни рели“, одржаној у граду Кизилу на крајњем истоку 
Руске Федерације. Претходно је наша екипа освојила треће место у трци са бојевим гађањем, 
као и сребрну и бронзану медаљу у индивидуалним тркама у категорији неборбених возила 
4x4 и 6x6 „Камаз” и „Урал”.

За медаље у дисциплини „Војни рели“, осим екипе Војске Србије, такмичиле су се и екипе 
оружаних снага Израела, Монголије, Кине, Белорусије, Узбекистана и Русије.
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ДИРЕКТОР У НОРВЕШКОЈ
Чедомир Попадић је рођен 4. октобра 1981. године у Краљеву. Дипломирао је на Факултету 

музичке уметности у Београду 2004. године, на теоретском одсеку. Сада врши функцију дирек-
тора уметничке школе Номе Културскуле у Норвешкој, у граду Шијану.

Током студија радио је у Министарству просвете као део тима за сарадњу са децом са оштеће-
ним слухом. Успех једног пројекта у ОШ ,,Стефан Дечански’’, који је финансирала Норвешка 
агенција за помоћ земљама у развоју, омогућила му је одлазак у Норвешку. Тамо добија жељу да 
промени каријеру и уписује дириговање на Краљевској академији 2007. године у Ослу. Пошто 
је за стране студенте прва година студија припремна година када се учи језик, први послови у 
Норвешкој су му били разношење поште викендом и рад у хамбургерници. После годину дана 
студирања почиње да ради у музичкој школи као диригент, где убрзо долази на место продуцен-
та. Сели се у Шијан 2009. године, где преузима вођство над локалним полупрофесионалним хо-
ром под називом ,,Кон Вокале’’ 2010. године. Систем организације радног времена у норвешким 
школама омогућио му је да свој таленат за дириговање што боље представи. Када је завршио 
студије  преузео је и симфонијски оркестар Гренланда и локлани мушки хор, са којима је кон-
цертирао од Финске до Мађарске. Преузимањем великог броја пројеката и активности долази на 
место директора уметничке школе Номе Културскуле 2013. године.

Исте године доводи хор ,,Кон Вокале’’ у Краљево, где ће неочекивано започети сарадњу са 
Музичком школом ,,Стеван Мокрањац’’. Да би покупио опрему коју му је школа позајмила, 
био је приморан да прекине пробу етномузиколошког одсека који је држала професорка Зла-
та Марјановић. Чедомир у том тренутку предлаже професорки да њени ученици изведу пар 
нумера на улазу хотела Турист у тренутку када чланови хора стигну из манастира Студенице 
где су били у посети. Професорка је пристала и ученици су врло пријатно изненадили певаче 
хора, толико да је сам директор хора предложио да се исти ученици доведу да наступају пред 
норвешком публиком. Ова сарадња није престала након тога и 2018. године хор МШ ,,Стеван 
Мокрањац’’, којим је дириговала професорка Дуња Маринковић, такође је отишао за Норвешку 
по његовом предлогу. 

Чедомир Попадић је већ 8 година директор уметничке школе Номе Културскуле у Шијaну 
и говори да је у почетку био јако скептичан око те позиције, али да је временом схватио да је то 
јако креативан посао.

,,Да ниједна година не буде иста, то је био неки мој услов да ја радим тај посао. Директор све 
ради: развлачим каблове, чувам опрему када је неки већи концерт напољу, нема разлике између 
директора и чистачице. На једном програму размене знања и искустава из школа питали су 
наставнике колики је проценат боловања, односно нерадних радних дана, на шта су наставници 
одговорили да је врло тешко јавити да си болестан када директор ради са температуром од три-
десет и осам степени. Таквом директору је мало теже рећи да не долазиш на посао због кашља”, 
наводи Чедомир.

На питање што се тиче планова за будућност Чедомир је одговорио следеће: ,,Већ петнаест 
година сам горе, али увек постоји нешто што те вуче назад. Сам себи увек зацртам неки циљ, а 
следећи циљ јесте сарадња, организовање више фестивала, даља сарадња са музичком школом у 
Краљеву, а у плану је и да биг бенд музичке школе одведемо да наступа у Норвешкој’’.

Матија Антонић
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Из необјављеног рукописа припремљеног за књигу, у наредним бројевима Сиџе објављиваће-
мо део пописа  речи, израза и фраза краљевчана које је годинама прикупљао и записивао, али 
нажалост није стигао да их објави Душан Дуле Стојић, новинар и песник.

Сиџа ће се потрудити да уз Вашу помоћ, на годишњицу Дулетове смрти објави ову необјавље-
ну књигу.

А
„А!?” – одзив: „Ој!”, „Еве ме, ту сам!”, али и упит: „Шта рече, не чу те добро?!”;
„А-а!” –  негација, одрицање, одбијање понуде или позива: „Не, није”, „Не, нећу!”; понекад и 

афирмација, потврдно: „А-ха! ”, „ Да, јес(те)! ”;
Аброноша  –  жена или мушкарац који о некоме или нечему углавном злурадо проносе се-

оске/чаршијске абере (вести), али и аброве - полуистине и  лажи:  алапача,  торокуша (мушка 
торокуша);

Авет-а,т  –  вампир, дух, страшило, сподоба;
„Ада!”  –  узвик: ма, ама, дедер, дела, када (као да)!  –  „Ада, узни још то парче меса, леба ти!”, 

„Ада, не могу нилек више, очију ми!”;
„Ада, но!”   –   узвик: „Паз’ (види), богати?!” , „Није – него!”, „Чу, море!”;
Акнут се – помамити се, помахнитати, јурнути, ударити: “Акни га је(д)но дваред, да с научи 

памети!”;
Алав, алапљив  –  прождрљив, халапљив, ненасит човек „гладних” очију који би све сам да 

поједе; похлепан;
Аламуња-с(т)-а  –  (глас т на крају речи  ретко кад и где): ветропирас-т(а) – брзоплет(а), ла-

коуман; површан човек/жена, несталне природе, превртљива(ц);
Алапача – брбљивица: жена која стално има шта да каже (истороче), нарочито о другима;  
Алауџа – јака временска непогода, олуја: јак ветар са снегом, кишом и/или градом;
Аљкав – неуредан, немаран, прљав;
Аминоват – сагласити се с нечијом одлуком или намером, дати дозволу, благословити: обич-

но у породици “глава куће” аминује одлуке укућана, а  на послу шеф подређеним чиновницима;
Андромољи – ситне (углавном безвредне) ствари; вештачки накит – ђинђуве;
Апатула  –  неотресит, туњав, зауман младић кога многи избегавају  те нема ни друштва ни 

девојке;
Апсит, апшење; уапсит  –  хапсити, хапшење; ухапсити;
Арњеви  –  ступци (дрвени или метални подупирачи који причвршћују „канате” (бочне стра-

нице на запрежним колима, камиону, тракторској или камионској приколици);
Аче и буче – лудује, ма(х)нита и виче, галами, пева гласно (углавном припит).

Б
Бабине – светковина поводом рођења породичне принове, дарови за новорођенче;
Багатела, багателно – јефтино, испод цене;
Баглама-т – „шарка”, метална механичка направа којом се на метални или дрвени оквир  

учвршћују врата, прозорско крило, капија; блебетати, причати којештарије:  блебеће, прича  
глупости,  „млати празну сламу”лдисат, балдисао – занемоћати, занемоћао (од умора,болести);

Багрен,  багрењак  –  багрем (дрво - стабло), мн. багрење; багремар (самоникла шума или 
засад багремова);  багреновина:  багремово дрво, припремљено за обраду или огрев); багреновак 
(багремова  мотка);

Бадава – јефтино, готово бесплатно, џабе;
Базди  –  смрди, воња, кандише;
Бојаги и кобојаги  –  бајаги и као бајаги:  тобож(е), као да, као стварно, санћим;
Бајат-а,о  –  устајао хлеб или друга животна намирница; устајало брашно...;

КРАЉЕВСКИ СЛОВАР
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Баканџе (тур.) – масивна и чврста обућа за рад у пољу, на грађевини, у фабрици – цокуле; 

(пеж.) гломазне ципеле, ципеле уопште;
Баксуз (тур.)  –  малерозан човек: онај који сам нема среће, а другима доноси или најављује 

лоше вести и догађаје; неко коме се не да ни „договорити”, „ни примаћи”;
Бактат; бакће (се)  –  замајава-ти се; залудно се бави-ти неким тешким и мучним послом;
Бакцил  –  бацил (штапићаста бактерија);
Бакча  –  башта;
Балавандер – стасао момак али још незрео за женидбу;
Балавурдија и палафурдија – група беспослених млађих момака;
Балега и баљега – сточни измет (углавном говеђи); који говори глупости, прича испразно 

(„сере”);
Баљезга-т  – говори-ти глупости, „млати-ти празну сламу”;
Бангав-а,о – накрив-а,о, хром-а,о, шепав-а,о; криво - чворновато стабло дрвета;
Бандоглав-о,ко – тврдоглав-о,ко, својеглав, задрт;
Банзврк – приглупи доконаш, ленчуга, џабалебарош;
Бате –  брате (пријатељско обраћање незнанцу, са симпатијама);
Баџо  –  непостојеће, измишљено страшило (ђаво) којим се плаше деца; често и надимак 

„Баџо” за људескару – крупног, снажног и доброћудног човека, али и за – локалног силеџију;
Безецоват; безец – одабрати,резервисати остатак слаткиша или воћке коју неко једе; нај-

чешће - опушак цигарете, уз пристанак онога чија је јабука, или цигарета;
Бекута – тупа бритва или нож; погрдно: алкохоличар, пијандура;

Наставак од В до Г у следећем броју 
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ГОЛУБ
Пандам надолазећем турбо фолку и „дизелашима“, првих деценија у Краљеву био је кафе 

клуб Голуб који је основао и водио Бојан Каралић, свима познатији као Кароња. Тај простор у 
који се улазило поред „Амаде“ из једног од пасажа главне краљевачке променаде, био је омиље-
но свратиште и место за добре урбане свирке. И у време прве светске економске кризе кафе 
«Голуб», у мору сивила, био је култно место окупљања, могло би се рећи, публике од тинејџера 
до рокера из касних средњих година. Готово целе седмице ту се свирао џез, рок, класици забавне 
музике. И извођачи су били такви - од најмлађих до оних који су давно загазили у сениорске 
дане.

У овом клубу који је у летњем периоду функционисао и као плажни бар на тушу поред град-
ског базена, свирали су и Атомско склониште, Бјесови, Канда Коџа и Небојша... и многи мање 
и више афирмисани бендови. Посебно су били интересантни новогодишњи матинеи, када су 
свирке почињале у подне. Нажалост, 26. јануара 2011. године тај култни плажни бар је нестао у 
пожару. 

„Голуб“ одлази у прошлост и лепа сећања, а Бојан Каралић наставља исту музичку и концеп-
цијску причу са кафеом „Дебели уторак“ у Обилићевој улици. Ипак, и овај рокерски клуб није 
трајао дуго.  
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ТРАЈУ ЧЕТРДЕСЕТ ГОДИНА
Најдуговечнији бенд на краљевачкој рок сцени је „Гама Зрак“. Они су 10. септембра 2021. 

године у „Гастро пабу“ који негује добре живе свирке, прославили 40 година постојања. Велики 
број посетилаца који воле музички опус „Гама Зрака“ уживали су у добрим свиркама слављени-
ка, као и краљевачких бендова: Октава више, Good Will i Дечја радост, који су увеличали велику 
рођенданску журку.

Како је настао Гама Зтак? Некада је постојала група „Лед“, настала на Дан Републике 29. но-
вембра 1978. године  након  распада  групе „КВ експрес“ (од 05. октобра 1977. до јануара 1978. 
године када је одсвирала прву и последњу  свирку  у краљевачком  позоришту). Кроз групу ЛЕД 
је прошло доста добрих музичара: басиста Срећко Папић - Фанто,  бубњари: Алија Абдулахи - 
Аки, Ненад Бранковић - Конга (касније Смак и Освајачи), вокали: Драган Веселиновић - Веске, 
Драган Бандука - Бамби, Ђоле Каровић, Драган Ранитовић - Гаги ,   клавијатуристи:  Предо  
Недељковић, Нешо Вишњић, ритам гитара Драган Мијатовић – Мујакис; гитара и вокал  Милан 
Ђокић - Микац.

Онда су 01. септембра 1981. године решили да промене назив бенда па је тако у сепареу  
старог ресторана „Кош“  настала група „Гама Зрак“  са поставом:  бубњеви  Мирослав  Радоичић 
- Мунде , бас  Дејан Вукићевић - Сремац,  вокал  Драган Ранитовић - Гаги, гитара  Драган Мија-
товић - Мујакис и  гитара  Милан Ђокић - Микац. Радили  су под утицајем домаћег и страног 
рока  претежно ауторске  песме, али су већ  тада   скидали легендарне песме од Deep Purple, 
Whitesnake...

Микац се сећа када је Гагију однео плочу „Deep Purple, Made in Europe“ и пустио „Mistreated“, 
те му рекао да то треба скину за свирку. Гаги рече: ,,Јеси ли ти луд, ко ће ово да пева?“. Микац је 
показао на њега и једва га је убедио... Та песма је годинама Гагију била заштитни знак, јер нико  
није могао тада да је тако отпева као он. Сви остали у бенду су прашили уз тадашњи велики хит. 
Чак су се сами одушевљавали како је  то њима звучило! 

Већ наредне 1982 године, бенд запажено наступа на првој већој краљевачкој манифеста-
цији, која је одржана „Под обалом“ у организацији  Животе Јевтића  и  Раше Грубора, где је на 
отвореном учествовало доста бендова из околних градова и „ЈУ група“. Ту је први пут одсвиран 
„Mistreated“.

Многи су половином деведесетих година мислили да је  Р&Ролл  изумр`о.  Те 1996. године 
поново се састаје Гама Зрак и одлучују да „као“ прославе 10 година  непостојања бенда, тако што 
ће коначно да сниме албум, да „увију“ мало свирку уз поп ритам.  Олег Живковић почиње да 
свира бас и код њега у кући почињу пробе и дограђивање песама које је већином Микац урадио 
још у војсци.  

Од 2012. године, поред Микца и Мундета у сталној поставци бенда су још Тошо, Цапо и 
Штављо.
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СВЕТСКИ
РЕКОРД

БРОНЗАНА ОЛИМПИЈКА,
СРЕБРНА ЕВРОПЉАНКА

Краљево је постало један од градова 
на планети у којем је оборен светски 
рекорд. Наиме, на недавно одржаном 
Балканском првенству млађих јуни-
орки и јуниора у атлетици, 14. августа 
2021. године на новом стадиону крај 
реке Ибар, неприкосновена и једин-
ствена српска атлетичарка Адриана 
Вилагош, безброј пута до сада показала 
је свој таленат. Овога пута она је копље 
тежине 500 грама бацила до најбољег 
светског резултата у конкуренцији 

млађих јуниорки – 70,10 метара, надмашивши саму себе. О томе колико је овај резултат фан-
тастичан говори да је другопласирана такмичарка бацила копље чак 20 метара мање.

Краљево је било домаћин такмичарима из 15 земаља чланица Балканске атлетске федера-
ције, које је окупило преко 400 атлетичара, тренера и официјелних лица. Земље учеснице: Аус-
трија, Азербејџан, Босна И Херцеговина, Бугарска, Хрватска, Грчка, Израел, Македонија, Мол-
давија, Црна Гора, Румунија, Словенија, Турска, Украјина и Србија.

Нашу земљу представљало је 14 атлетичарки и 15 атлетичара, од тога је освојено укупно 12 
медаља, два злата, четири сребра и шест бронзи.

Мина Поповић, једна од најбољих играчица у Евро-
пи на позицији средњег блокера, рођена је 16. септембра 
1994. године у Краљеву. У детињству се бавила пласом и 
балетом, а за одбојку се определила у седмом разреду Ос-
новне школе. Наступала је за Гимназијалац из Краљева, а 
касније за београдски Поштар, али је афирмацију стекла 
у дресу Црвене звезде.

Са кадетском репрезентацијом осовјила је бронзане 
медаље на Европском и Светском првенству 2011. Са ју-
ниорском репрезентацијом дошла је до сребра на Европ-
ском првенству 2012. На сва три такмичења проглашена 
је за најбољег блокера. Са сениорском репрезентацијом 
освојила је бронзану медаљу на Европским играма 2015. 
а  затим сребро на Светском купу и бронзу на Европском 
првенству исте године, да би се 2017. окитила златном 
медаљом на европском првенству у Грузији.

Лета 2015. постала је члан италијанске Вићенце, а ове 
сезоне носи дрес Бергама. Бергамо је мали град, али сви воле одбојку и Фопапедрети. Ко се иоле 
разуме у одбојку, зна да је Фопапедрети један од најбољих женских клубова уназад двадесетак 
година, не само у Италији, већ и Европи. Е, у том клубу је играла „мала Мина“. Од ове сезоне 
наступа за турски Фенербахче. 

На недавно одржаним Олимпијским играма у Токију (2020) 2021. године, освојила је брон-
зану медаљу, а Србија је победила Јужну Кореју у борби за бронзу. Пре двадесетак дана, 05. 
септембра Мина је освојила и сребрну медаљу на европском првенству.
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ИБАР БАШТА
Какво је то место било! Најлепше, а можда и најбоље у граду? Нарочито у летњем периоду. 

„Ибар башта“, омиљено место за дневне и вечерње изласке. У почетку са улаза из Чика Љубине 
наилазило се на фонтану. Половином осамдесетих је реновирана, са „камин салом“ и ресто-
раном, пространом терасом и баштом... Стари улаз затворен, нови направљен са стазе из парка.

Било је то место где су свирали многи музички састави и соло интерпретатори. Слушали су 
се народњаци, забавњаци, џез, шлагери... Гости су уживали у музичком програму и разноврсној 
угоститељској понуди. “Ибар башта” имала је некада две веома лепо уређене сале са 140 столи-
ца и летњу башту са 600 столица. У зимском периоду тражило се место више у „Камин сали“, 
нарочито за новогодишње празнике. У летњем периоду, посебно викендом, тешко је било да се 
пронађе празна столица на отвореном простору. 

Пре 30 година у том простору је суботом „Радио Краљево“ организовао разноврсне програме 
који су директно преношени радио таласима. Тај двогодишњи опус је назван „Лето у башти“, а 
водитељи Зоран Петровић и Драган Благојевић су уживо из „баште“ дочаравали атмосферу слу-
шаоцима. Било је ту модних ревија, избора за Мис, тематских гастрономских и музичких деша-
вања уз естрадне звезде тог времена: Драган Стојнић, Цуне Гојковић, Уснија Реџепова, Снежана 
Савић, Екстра Нена, Снежана Бабић, Цеца Величковић, Милан Бабић... 

Овим импозантним објектом у власништву Угоститељског предузећа „Србија“ у златно доба 
„Ибар баште“ управљао је Слобо Петровић, шеф сале био је Драган Лаки Лазаревић, а шефица 
кухиње била је Зорица Ивановић. Уз њу су кулинарске специјалитете припремале Снежана Тер-
зић, Драгана Бињовић, Сава Тодић... Шанкерице: Дана Балтић, Марина Бајовић, Гордана Са-
вић... и незаобилазни конобари: Кемо, Дуле Лекић, Бане Николов, Бошко Стејић, Срђан Ђекић, 
Зоран Стојановић, Драган Кекерић...

Када је 2006. године раскинута прва приватизација Угоститељског предузећа „Србија“, под 
сумњивим околностима је отуђена „Ибар башта“ за 228.000 евра, иако је тада на тржишту вре-
дела најмање 700.000 евра! Овај објекат до данас не ради. Неколико краљевачких тајкуна су 
мењали власништво над овим простором, и права је штета што садашњи власник „Србија“ не 
може да управља „Баштом“. 

Овај некадашњи симбол Краљева којим се град поносио, данас је руина и свакодневно про-
пада све више. Срећне генерације ће се сећати овог места на којем су се веселили, заљубљивали, 
уживали у целовечерњим концертима.

Драган Благојевић

Данас Ибар башта изгледа тужно 
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КЕЈ
Једно од најомиљенијих шеталишта наших суграђана је потез од Атлетског стадиона до Ибар 

баште, левом страном . Ова улица данас се зове Четвртог краљевачког батаљона. Раније се зва-
ла Жичка и Улица Краља Милутина. Једно време се називао и Јањића кеј по Миодрагу Јањићу, 
председнику краљевачке општине. За време његовог мандата почела је раконструкција ове ули-
це и сређивање обале испод ње. Ипак, ова улица свима је позната једноставно као Кеј.

Старији краљевчани памте да се на почетку Кеја на углу са Хајдук Вељковом, налазила 
стрељана. Нешто ниже је била каменорезачка радња Крстић, па низ кућа до старог отвореног 
кошаркашког терена где је данас стара хала спортова. При крају Кеја са те десне стране домини-
рало је предузеће „Винар“. Данас је на том потезу низ стамбено пословних зграда. 

Иако је изгубио онај стари „шмек“, Кеј је остао као један од препознатљивих симбола Краљева.

На свега стотинак метара од централног градског трга у 
Краљеву, идући према Ибарском кеју, годинама расте једно 
стабло смокве и из године у годину даје све више плодова. 
Смокву је засадила Краљевчанка Марија Филиповић (71), 
познатија као Мара, која каже да се њеним плодовима, када 
за то дође време, слади како она, тако и цео њен комшилук.

- Када је угледају грађани који овуда пролазе, најпре се 
зачуде, откуд смоква у центру Краљева!?. А ја сам семе ове 
смокве, заједно са семеном ловора, који сам посадила пред 
кућом, донела из Црне Горе и доказала да и смоква и ловор 
могу да расту у центру града. Смоква се лепо примила и 
сваке године је све већа и има све више плодова. Додуше, 
ове године су плодови нешто мањи, али то је због суше, 
прича Марија.

Наша саговорница каже и да је редовно залива, али да 
плодови ове сезоне не могу да достигну ону величину као 
када има кише. Марија је и редовно орезује, како се не би 
превише проширила на пут којим аутомобили улазе у овај 
кварт наближи центру града, својим аутомобилима.

- Ова смоква даје величанствене плодове који су, верујте 
ми на реч, слађи од меда. Грађани, пролазници, па и ја сама 
берем је када сазри, јер волим да се осладим њоме. А о томе 
колико она рађа, довољно је рећи да плодова има довољно за 
цео комшилук, а ја од ње редовно правим 7 до 8 тегли слатка 
и џема, наводи Марија Филиповић.

Јован Слепчевић 

СМОКВА У ЦЕНТРУ ГРАДА
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ОРКЕСТАР „ЦРНО ДУГМЕ“
Ако ти Бог да, да будеш музичар, онда ти ни 

паре нису битне. Јер, када ти оките хармонику или 
ћемане, то му дође као декор. Имају срећу ти људи, 
јер за паре раде оно што би и џабе радили.

Једино су мало другачији, они који свирају на 
сахранама. Њима није по вољи, ни музика, ни ам-
бијент. А немају ни публику, којој је до свирке. По-
којнику је, наравно, свеједно, јер он је „одсвирао“ 
своје.

Оркестар „Црно дугме“ има своју традицију. 
Немцима су одсвирали „Лили Марлен“, прешли 
преко Ибарског моста и отишли у шуму, са све до-
бошима, тромбонима, трубама, тубама и осталим 
„плеханим“ инструментима. И са, парабелумом 
или бомбом, сакривеном испод ватрогасног шлема.

Њихова публика је увек озбиљна, јер,како да се 
веселиш на сахрани. Једино што могу да ти најеже 
кожу, кад Мишутка удари по добошу, а остали сло-
же мелодију посмртног марша. На крају, кад сан-
дук спуштају у раку, одсвирају, обично, и ону пес-
му коју је покојник волео за живота. Ако тај и није, 
превише банчио, по кафанама, онда иде „програм-
ска музика“: „Тихо ноћи моје злато спава...“ И још, 
по нека...

И све мора да буде примерено тренутку, 
дакле озбиљно... Осим, ако се не догоди нешто 
непредвиђено...

Поп је, пре „плех музике“ држао опело...  И подељене су оне мале свеће, које се држе у 
рукама. Једино је Милоје заборавио да скине шешир... А онда је она свећа, у његовим рука-
ма, почела да пали, широк обод испред његовог чела. За тили час , направи се рупа на шеши-
ру, баш изнад његових очију. Јебига, дешава се... 

А и како да се не насмејеш !? Покојник се, и онако, наживео...
Цвеће је обавезан декор на сахранама. Пре но што поворка  крене, позове се омладина, 

да понесе букете и венце, од капеле до вечне куће. Онда оно цвеће положе, на тек ископану 
земљу, тик уз раку... Ту да сачека, док свештеници не отпевају „вечнаја пајамија“.

Али ђаво није дао мира. Један од оних венаца, поче лагано да клизи низ ону ровиту земљу, 
и да пада, право у раку. Ту ти је Драгутин био бржи. Зашао је у године, а рефлекси су му још, 
као у младића. Он скочи, и ухвати онај венац од свежег цвећа, аман на ивици раке.

Сви су ћутали и, у себи, се дивили Драгутину.  Једино је Мишутка, као шеф „Црног дугме-
та“, констатовао, да је Драгутин ухватио „бидер мајер“.

Завршница, рекох, иде уз ону песме, коју је покојник највише волео. Или се одсвира, она 
Новичина: „Кад уморан будем пао , ја судбину нећу клети...“ Ова, последња је писана као тес-
тамент и одговара свачијем укусу. Ако је, недај Боже, покојник неко од млађих, иде она, већ 
поменута : „Тихо ноћи, моје злато спава...“

Онда се ковчег, уз шкрипу оних конопаца, лагано спушта у раку. Она шкрипа, делује језиво 
и зато је мој друг Цоца, оставио аманет, да га никако не спуштају конопцима.

Први до њега се залетео са питањем: 
-„А како да те спустимо!?“
-„Ухватите ме за ону ствар и спустите... Ето тако!“

Раде Велизаров Ерац

Милутин Јовичић Мишутка, 

пензионисани добошар Градског дувачког 

оркестра (Фото: Горан Шљивић) 
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ДЕТИЊСТВО ДЕВЕДЕСЕТИХ
Устанеш у 7 сати како би одгледао Витеза Коју. Боли те паче за све, знаш да кад упалиш 

телевизор, нећеш гледати председника како прича о БДП-у. Баба ти намаже паштету на 
врућ хлеб. Уф, како је тад паштета била укусна! Милион данашњих разних врсти паштета 
не могу да приђу оној старој Карнексовој коју једу падобранци на реклами. 

Одеш до продавнице, купиш Руменка за 30 пара или Чоко-Моко за 50 пара. Ако је деди 
била пензија, даће ти читав динар за који си могао купити Стопи, Болеро или неки сладолед 
у корнету. За кусур узмеш неку од жвака: Мисти или Минти или Турбо или Параћинка или 
Жвазбука или оне Звезда, односно Партизан, у којима добијеш црвено белу, односно црно 
белу налепницу. Ако имаш више пара, купиш Шок жваку! 

Ако је викенд, гледаш цртаће или дечје филмове на Политици, БК или Пинку и пијеш 
Степ сок. Заврши се цртани, а ти одеш код ортака да се играш кликерима, узмеш му два 
стакленца, изгубиш мермерца, ал нема везе, прошле недеље си му узео нафталинца. Играте 
мало Сегу (обично ону фуш са плавим дугмићима, такозвани Терминатор, који је заправо 
био препакован Нинтендо). Кад се „загреје коцка“, односно адаптер, одете код комшије и 
крадете му трешње, умажеш се као свиња, одеш кући, кева ти опали два, три шамара јер 
ниси био кући кад је долазила тетка коју ниси видео две године. 

Укључиш РТС 1, одгледаш Срлета и Пајчета или Штрумфове, зависно од тога који је 
дан био. Око пола осам одгледаш Лаку ноћ децо, истушираш се, опереш зубе и легнеш да 
спаваш. Мораш, сутра је школа. Испод јастука извучеш тетрис или вокмен и занимаш се 
мало док ти се не приспава. Ујутру у школи фудбал, кошарка, између две ватре, па зезате 
девојчице док играју ластиш, учитељица вас казни, али нема везе. Добијеш лошу оцену, 
постидиш се, добијеш добру, однесеш кући да се похвалиш, добијеш крем бананицу, а ако је 
тата примио плату можда чак и киндер јаје! Ако нема пара, обично ти каже да ће ти сутра 
донети „шарену лажу са точкићима“. 

Ни за шта на свету не бих мењао своје детињство за ово које имају данашња деца. Ника-
кав Ајфон, Јутјуб, Фејсбук, Инстаграм и разне апликације не могу да се пореде са оним што 
смо ми некада имали!“

Ивана Пантелић Перић
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СУП-КУЛТУРНЕ ФОРМАЦИЈЕ!
Давних деведесетих година, док је СФРЈ пуцала по свим шавовима, мој ортак и ја смо крпили 

кинту за ноћну финту која нас је вештим дриблингом преко ‘’Токија’’ и ‘’Пинк кадилака’’ уве-
ла  у шеснаестерац тадашњег култног места за изласке, помало пророчког назива ‘’Шишмиш’’. 
Једне летње ноћи нас је дочекао прави стампедо на улазу у клуб. Гости су панично истрчавали  
напоље, бајкери палили љуте машине а ми смо збуњено и са неверицом посматрали шта се де-
шава. Након кратке драмске паузе, решисмо да испитамо случај и сиђосмо храбро ко Кустурица 
у дубине ундергроунда.

За шанком су као и обично били власници клуба Гацо и Бурко, међутим те ноћи беху видно 
изнервирани. И док смо заузимали своје уобичајене бусије, у трену смо сконтали да је фрка на-
стала због неуспелог бомбашког напада на заблуделу омладину која је правила велику галаму, 
тако да је чика Цујо који је живео у згради преко пута клуба решио да је заплаши како би лакше 
владао са њом. На сву срећу, није дошло до најгорег а бомба је привремено завршила као суве-
нир на полици клуба док на наличје догађаја нису стигли органи реда и поретка.

Таман што поручисмо по ‘ладно пивце за дежурне кривце зачуо се бат убрзаних корака и 
у клуб упадоше мили нам цајци на челу са Илијом Творовићем лично, инспектором за крвне 
реликте и АБХ заштиту. Окружише нас увежбаним тактичким покретима, а Илија загрме попут 
Стаљина.

- Где се налази минско-експлозивно средство заостало из Балканских ратова отето из руку 
часног грађанина Цуја док је бранио јавни ред и мир у нашем оправданом одсуству?

Ћутке се сви погледасмо док се corpus delicti пажљиво, као новорођенче предавао брижним 
неговатељицама, а инспектор настави са својим моно-логом.

- Уместо да спавате, ви се зајебавате! Није ни чудо што поштеном свету пукне филм а могла 
је и бомба. И шта вас двоје чупаваца  тражите ту крај шанка? - обрати се ортаку и мени.

- Удишемо живот са дистанце, јел смо у прекршају?
- Не би били да не изгледате крајње сумњиво! Чиме се бавите у животу?
- Ја сам аудио-визуелни уметник који открива и демистификује невидљиве димензије ствар-

ности! Одговори му мој ортак сталожено…
Погледа га значајно инспектор као да просвећен капира  зашто кокошка носи јаје  а онда се 

нервозно окрете ка мени.
-  А ја сам хроничар доколице, скупљам материјал за будућу књигу ако ми Аца Лукас не отме 

НИН-ову награду после Басаре.
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- Дакле, уметници?! Крадете Богу дане а вероватно се и дрогирате! Бледи сте и испијени к’о 
да се шишмиш почастио са вама вечерас. Него... одмах да заврнете рукаве до лактова и испраз-
ните џепове. Ко зна шта кријете у њима?

На несрећу мог ортака који је патио од хроничне жгаравице, у његовом џепу се налазила 
сода бикарбона коју је куповао на меру и редовно носио са собом у малој провидној кесици. 
Наравно да код инспектора Илије Творовића није пролазила та прича јер је одмах посумњао на 
опасне психоактивне супстанце. 

Ни ја нисам прошао ништа боље. Од малена имам мали црвенкасти младеж на месту где су 
на мојој руци вене биле најизраженије тако да је постојала основана сумња да су у питању јасни 
трагови убода иглом .

Моментално је наредио позорнику Блесићу да нас одведе до тоалета и задржи до даљњег да 
би он сам брзим антигенским тестом на Јовањицу установио садржај сумњиве кесице.

Док смо стајали приљубљени уз плочице тоалета, позорник је самозадовољно констатовао.
- Од 9. Марта ја вас јурим, битанге ниједне! Је л’ сте мислили да ће тама ундергроунда да вас 

сакрије од мене? Дилујете дрогу деци и самохраним мајкама, срам вас било!
- Ма ми се, бре, човече бавимо субкултуром, шта се трипујеш? - искулирам га некако.
- Ај’ што се дрогирате него сте се одродили и од рођеног језика. Не каже се субкултура него 

супкултура. Је л’ ја треба да вас учим правопису да кад се звучно Б налази испред безвучног К 
онда прелази у безвучни пар П ! Три пута за казну има да ми поновите на сав глас СУПКУЛТУРА 
и ја ћу вам опростити што ћу вас истући!

- И посебно да ми акцентујете први слог јер ако ме се сете за Дан безбедности, сете се. Моја 
је дужност да вас едукујем!

- Је л’ дугоузлазни акценат на првом слогу? - упитах необавештено к’о Коштуница.
- Морееее, даћу ти ја краткосилазни шамар моментално ако ми не откријеш за кога ваљате 

наркотике и оћете леба без мотике!
-  Бетмен, Мандрак и Фантом су наши шефови а имају тајни штек у згради Политике. Ако те 

прекомандују за Београд ето ти прилике да се прославиш и будеш на коњу ко Вук Драшковић 
ономад.

И таман што је позорник Блесић кренуо да примени силу и неправду да би тако ишчачкао 
још информација битних за националну безбедност и опрашивање тучка на глави баба Јуле, на 
вратима клуба се појави инспектор Илија Творовић и дрекну.

- Где је онај са содом бикарбоном? Слободан је ко Милошевић и да пази убудуће шта вуцара 
по џеповима! А ваљало би и лекара да потражи под хитно да му не би давали помоћ касно!
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- А онај други чупавац још сутра да премести младеж на мање сумњиво место да не би убу-
дуће ометао истрагу! 

 Покупише се након тога из клуба мили нам цајци, а ми седосмо за шанк да довршимо пиће. 
Док су цепали Црампси из звучника, крајичком ока сам приметио слепог миша који се промо-
лио из шупљине на зиду и претећи раширио крила. Као да је те ноћи својим префињеним чули-
ма унапред предосетио долазак СУП-културних формација које ће попут опасног вируса почети 
да се шире планетом пар деценија касније!

Дон Кикот 
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