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Ево, Сиџа траје пуне две године највише захваљујући људима добре воље који својим дона-
цијама помажу да се покрију трошкови штампе часописа који бесплатно делимо читаоцима. На 
Фејсбук Сиџа групи је близу 21.000 активих чланова који често својим објавама инспиришу да 
се по који занимљив текст појави у часопису.

И даље подсећамо на људе који су оставили или и данас остављају траг у нашем граду. У Сиџи 
нема политике, али има подсећања на догађаје, анегдоте и обичне људе који својим вредности-
ма заслужују да их упозна шири круг „сиџоваца“.  Дешавало се у претходном периоду да су нас 
напуштали неки драги људи... Сиџа је увек отворена и за такве тужне објаве. Град живи и дише, 
умире и гуши се... али, Краљево ће увек да траје!

Сиџа је успела да повеже краљевчане, да побуди емоције, да подсети на нека лепша времена, 
да представи оне који су оставили или још увек остављају неизбрисиве трагове у нашем граду... 
Захваљујући члановима групе, али и познатим и непознатим добротворима, нашим пријатељи-
ма и власницима појединих фирми, успевамо да месечно припремимо и одштампамо часопис 
Сиџа који бесплатно делимо читаоцима. Због тога смо поносни Вама. И, хвала Вам!

Град не чини власт, већ људи који у њему живе. А власт, већ неколико пут одбија да помогне 
део трошкова припреме и штампе часописа који се бесплатно дели, не продаје се! По расписа-
ним Конкурсима за суфинансирање пројеката, први пут су нас одбили због неадекватно попуње-
ног обрасца, а да никада нису доказали шта је неадекватно. Други пут је «разлог» за одбијање 
био фамозни ФТЈП (фали ти један папир), а тврдимо да смо поднели поптпуну документацију 
и адекватно попунили све обрасце. Комисија и градски већници имају право на свој став, али 
немају право да новац грађана распоређују како је њима воља!? Због тога смо разочарани Њима!

СИЏА ће и даље да буде у рукама читалаца, а Сиџа група наставља да расте. Ако власт неће, 
надамо се да ћете Ви, драги читаоци и чланови групе да нам помогнете уплатом донације на 
текући рачун

Удружења Сиџа:
200-3290450101003-06 код банке Поштанска штедионица

Хвала!

ДВЕ ГОДИНЕ СИЏЕ
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КРАЉЕВО УВЕК У СРЦУ

SIDZA.RS | FaceBook Grupa SIDZA

Из Краљева потиче плејада врсних новинара 
који су оставили или остављају велики печат у ре-
дакцијама у којима раде. Један од млађих новинара 
који својим занимљивим приступом темама које 
пласира гледаоцима у магазину Око Јавног серви-
са РТС је Стеван Костић. Рођени је Краљевчанин и 
радо се одазвао за Сиџа интервју.

Чега се као основац и средњошколац из тог пе-
риода најрадије сећаш из Краљева? Где је твоја ге-
нерација излазила, која су то била култна места?

Иако кажу да је једно од правила у новинарству 
да је само лоша вест – вест, чак и новинар се тру-
ди да памти само добре ствари, иако то баш и није 
било тако лепо време. Разних ствари се сећам из тог 
раног детињства, али да издвојим неке слике. Сећам 
се клакера и кабезе које је на краљевачкој пијаци 
продавао неки деда који је возио бицикл са корпом 
пуном „жутог“ и „црног“ сока. Тог периода сећам 
се кроз своје спортске почетке и кроз људе. Фудбал 
сам тренирао код Ђорђа Коковића, карате код Раки-
це Радуловића, касније кошарку у Машинцу и кик 
бокс код свог оца. Нигде се нисам баш дуго задржао. 
Ипак, био сам сведок почетака неких људи који су 
касније постали шампиони. У Машинцу сам трени-
рао са Ненадом Крстићем, једним од тројице људи 
који су након Краљева играли у НБА лиги (Уз Дивца 
и Милоша Бабића). Нижу музичку школу сам завр-
шио, хармонику свирао са не баш великим успехом, 
али школски друг ми је био Александар Софроније-
вић. Видите како се сећам само лепих ствари.

Ми смо излазили на места која више не постоје или се бар не зову данас тако. Моји први 
изласци су почињали у „Скали“ где смо играли стони фудбал, ја сам често био у ћошку, где је 
био један стари флипер, а нешто кадније, како смо одрастали, играли смо билијар. Након тога 
се излазило у град, дискотека Валтер, лети журке у башти „Ибар баште“, сећам се и журки и 
Дому друштвених. Излазили смо и у неколико места на Тргу и главној улици - Exit, Бизнис 
клуб или Кинг, у зависности од расположења и тога да ли смо хтели да слушамо техно, поп, 
рок или народњаке. И наравно сећам се многих журки за 18. рођендане у холу биоскопа. Пре 
изаска у град често смо испијали неко јефтино вино на точење и онда у град излазили срећни.

Као дечак си почетком деведесетих година учествовао на манифестацији «Деца пе-
вају хитове» коју је организовала ТВ Краљево. Да ли је од тада настала твоја љубав према 
микрофону и камери?

То да уживам у певању приметили су моји родитељи, мада су се увек васпитачице из вр-
тића у Пљакином шанцу “жалиле” да су оне прве приметиле тај таленат. У јануару 1993. сам у 
Дому војске учествовао на такмичењу у певању „Деца певају хитове“, певао сам песму Пилота 
“Заборављени”. Био је то мој други фестивал, годину дана пре тога сам у Лозници учествовао 
на такмичењу “Хитови мог детињства”. Такмичење у Краљеву је водио новинар Драган Бла-
гојевић (данас један од ентузијаста који издаје Сиџу). То је било полуфинале, памтим да су 
изабрали троје деце за финале у Крагујевцу, а ја нисам био међу њима. А онда је на бину иза-
шао председник жирија из Крагујевца, иначе отац Марије Шерифовић и рекао - ја бих у Кра-
гујевац позвао још једно дете и изговорио моје име. У Крагујевцу је једна девојка певала исту 
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песму као и ја, певала ју је много боље од мене, и наравно у Краљево сам се вратио уз паролу 
„Важно је учествовати“. Нисам више учествовао на фестивалима, само сам једном на неком 
такмичењу у клубу Валтер, где је тада свирао краљевачки бенд „Компромис 69“, поделио прво 
место са сјајном певачицом Сањом. Зарадио сам пола гајбе пива, а за моје друштво то је била 
најдража награда и највећа победа.

Данас наручујем песме у кафани, али мислим да је од музике из детињства остало то да не 
подносим шунд и лошу музику, још више не подносим лош текст песама. То основно музичко 
знање ми доста значи у послу у избору музике, која је за документарце и репортаже које радим 
веома битна.

Данас радиш у редакцији «ОКО магазин» РТС-а и гледаоцима презентујеш веома за-
нимљиве репортаже. Како долазиш до идеја и колико си задовољан собом?

Углавном нисам задовољан собом, али претпостављам да је то мотив да се напредује. Кад је 
реч о анализи актуелних догађаја, увек се трудим не да имам две, него све стране, иако понекад 
то не иде лако. Али у Око магазину покушавамо да се одмакнемо од дневних догађаја, водимо се 
паролом да има живота и ван политике. Ја се на пример доста бавим историјом, а концепт Ока је 
да кроз неке занимљиве личности покушамо да опишемо и објаснимо епоху. Такве су личности 
рецимо Александар Ранковић, Слободан Јовановић, Благоје Јововић, Алозије Степинац, Бернар 
Анри Леви, Сава Шумановић, Фикрет Абдић. О свим тим личностима сам радио емисије. Лепо 
искуство је било радити интервју са рукометном легендом Веселином Вујовићем, занимљиво 
је било радити емисију о Ћири Блажевићу, а посебно ми је била драга емисија о кошаркашком 
одрастању Николе Јокића јер је другачија од свега што сам радио. 

Доста се бавим питањима из региона, покушавам да људима приближим теме које мислим 
да недовољно добро разумеју или према којима се вредносно опредељују. У време спора Грчке 
и Македоније о имену урадио сам емисију Македонска античка прича о наслеђу Александра 
Македонског, посетио Скопље, Солун и Пелу. Бавио сам се Словенијом, почетком распада 
Југославије и шта је Словенија добила од те државе. Доста сам пратио ситуацију у Црној Гори, 
у време литија. Имао сам на пример прилику да у лето 2019. урадим интервју са митрополи-
том Амфилохијем у манастиру Морача. Испоставило се да је то био његов последњи телеви-
зијски интервју. 

Сада радим теме из Босне и Херцеговине. Бавио сам се и Хрватском и њеним односом пре-
ма прошлости. Урадио сам два документарца. Најпре сам пре 5 година урадио троделни доку-
ментарни филм о Независној Држави Хрватској. А недавно и дводелну документарну емисију 
о Покрету несврстаних. Захваљујући послу који радим имао сам прилике да посетим доста 
занимљив места из региона, али и да отпутујем не веома занимљива места, која вероватно, 
да се не бавим овим послом не бих посетио. Био сам у Катару, Кенији, Кини, Ирској, Индији, 
Египту…

Стеван Костић са Гамала Абдела Насера у Наеровом музеју у Каиру
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Шта је потребно све да се уради да би неко добио епитет одличног и ексклузивног 
новинара? 

Ако се ови епитети односе на мене, онда хвала. Али, искрено, ја мислим да смо у новинарству 
доста спустили критеријуме. Мислим да код многих младих новинара има више самопоуздања 
него знања, много самоуверености без покрића, ту самоувереност онда форсирају поједини уре-
дници, чине медвеђу услугу младим новинарима, и као последицу добијамо просечан производ. 
Зато се свако „искакање“ види као ненормална појава. Ја на пример много времена утрошим на 
припрему, можда чак и 60 одсто, затим доста времена утрошим на избор саговорника. Али можда 
и најважније, свака прича коју радим мора да ме заинтересује, са сваком новом причом ја морам 
да сазнам нешто ново. Јер једино досаду у послу не трпим. Али понекад је долазак до занимљивих 
тема, до другачијег угла гледања на садашњост и прошлост мукотрпан посао који тражи копање 
по архиви, читање књига, разговор са људима пре него што почнем да радим емисије. Многи 
људи немају тај комфор, ја на срећу имам. Дакле, немам диктат брзине коју прати новинарство 
данас, имам времена да се спремим за тему, али искрено, за те услове сам се и изборио.

Да ли си упознат са Сиџом и како оцењујеш такав концепт?
Сиџа ми пре свега служи за информисање и везу са Краљевом. Кад год се нешто деси, прво 

идем на Сиџу да видим коментаре. На Сиџи нема политике, неки кажу да је то што ради Сиџаа 
носталгични бег у прошлост, али ја мислим да је то важно подсећање на људе који су, сваки поје-
диначно, у својој микросредини, цртали мапу града. Можда ће звучати претенциозно и изгле-
дати као плакање за прошлим временима, али чини ми се да су јунаци из историје града на које 
Сиџа подсећа били „јаче личности“ него што их данас има у граду - заправо можда су се данас 
јаке личности и приче о њима изгубиле у мору лоших вести. Али потреба за тим личностима по-
стоји у сваком времену и мислим да подсећање на те људе заправо није бег од садашњости, већ 
помаже свакоме да изгради осећај припадности једној средини. Такође, „јунаци Сиџе“ служе и 
као узори и као морални оријентир и у овом нашем времену. Зато је Сиџа важна.

Колико често боравиш у Краљеву и колико ти недостаје твој родни град? Поред роди-
теља, шта те још везује за Краљево?

У Краљево не долазим тако често, бар не колико би требало, не стижем због посла. У 
Краљеву ми живе породица, кумови, школски другови, моја ћерка воли да долази у Краљево, 
чак каже да је из Краљева иако је рођена у Београду. У Краљево највише волимо да долазимо 
лети, тад је град најживљи, али не само град, него и околина. Не могу да замислим лето без 
роштиља са друштвом у Каменици, где имамо викендицу. Искрено, те ствари ми највише не-
достају. У Београду током викенда не могу да одем изван града а да не наиђем на гужву – на 
реци, планини, у етно насељима, на шеталиштима, где год. У околини Краљева много је места 
где може да се побегне а да нема гужве. То поправља квалитет живота иако људи у Краљеву 
тога можда нису довољно свесни јер им је све то постало нормално.

Драган Благојевић

На улицама Делхија у рикши
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НЕКИ СТАРИ РИБНИЧАНИ
У књизи „Рибничка кафана Слога“ коју је недавно објавио Мирољуб Божовић, он се као 

аутор и неко ко је проводио време у „Слоги“ сећа неких старих Рибничана који су посећивали 
ову култну кафану. 

Мишо Главинић пекар, чији је хлеб одгајио много Рибничана. Моча из чика Мишових пле-
хова остаће заувек запамћена. Била је то личност веома омиљена у друштву и један од нај-
цењенијих Рибничана.

Вељко Лопичић Црногорац, заточеник логора Матхаузен. Вељко је био краљевски официр. 
Господин који је држао до свог изгледа. Увек дотеран са лепо негованим брковима. Задржао је цр-
ногорски говор са врло чистим изговором који је красио веома интелигентног и паметног човека,

Ратко Лазаревић чије се имање налазило преко пута „Слоге”. Пољопривредник који се из-
међу осталог бавио и производњом млека. Веома бистар, поштен и комуникативан човек.

Жико-Ћопо је молер, који је далеко био познатији као кафеџија. Шепао је на једној нози. 
Увек је био спреман за шалу. Његова чувена жалопојка да му је жена Појка тридесет година у 
болници (она је тамо радила). 

Миљко Ташић је први и једини држао трафику. Преко његовог звучника на тераси смо први 
пут слушали радио апарат. Он је први који је бициклом отишао у Београд. Зато је добио нади-
мак „Миљко Контра”. Био је један од бољих у убацивању шибице у чашу од два деци.

Божо Тодоровић опанчар је једна врло интересантна личност. Живот га је толико шибао да 
мислим, само је он то могао да поднесе. Врло често је седео сам за столом. Чашица „ракијце” 
на столу и његов поглед у даљину. Био је поштован од нас млађих и ако са њим нисмо имали 
неку директну комуникацију.

Тисо Вукадиновић–Бајко, фарбар фабрике вагона. Његови предњенепчани сугласници су 
се једва пробијали кроз зубе и шуштали веома карактеристично. Сви смо покушавали да га 
имитирамо а најуспешнији је био Боро Симовић. Имао је свој сто, у центру „Слоге” поред 
краљице пећи, у коју је неретко убацивао понеко дрво. 

Рамо Живановић трговац грађом који се тешко кретао и са карактеристичним трзајима 
удова као последица купања у хладном Дунаву. И поред свега овога имао је возачку дозволу 
са којом је прешао хиљаде километара. У својим џеповима је увек имао повећу своту новца.

Драган Милашиновић „ветеринар”. Држао је коње и пружао ветеринарске услуге на под-
ручју Рибнице и шире. Врло често је за своје колеге „професоре” обезбеђивао специјалитете 
од белих бубрега.

Раде Миновић веома савремени пољопривредник за тај период. Био је веома омиљен у 
овом друштву. Поседовао је огромно имање које је обрађивао најсавременијим машинама. 
Први је у Рибници купио ауто, Опел кадет. Важио је за једног од бољих „шибицара”. Навијао 
је за „Црвену Звезду” и волео је то да истакне веома бучно.

Вук Гајић, чувени шустер Гајо кога смо га пажљиво слушали јер је дуго могао да држи нашу 
пажњу. Било је ту прича о дединој воденици у Буковици где је хранио четнике и партизане. Де-
шавало се да са Гајом одиграм фудбал један на један у један час ноћу на Пролетерској улици. 
Цену својих услуга често је одређивао по материјалном стању клијента.

Шебо Тодоровић, мајстор за поправку бицикала. Занат је испекао у радњи бициклистичког 
клуба „Металац”. Одржавао је бицикле легендама бициклистичког спорта у Краљеву, Радошу 
Чубрићу, Жики Милосављевићу и другима. Уживао је да седи са старим мајсторима у масном 
оделу. Он је то са поносом носио како би доказао како се до мајсторског хлеба тешко долази.

Дуле Главчић, ковач, је имао своју ковачницу преко пута „Слоге” на имању Ратка Лазаре-
вић. Правио је запрежна кола и бавио се поткивањем животиња. Волео је да прича о великим 
пословима...

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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НАЈСТАРИЈИ ЛИФТ
По неким подацима просечна старост лифтова у Краљеву је око четрдесет година. Овај 

просек у статистичком рачунању можда на неки начин диктира најстарији краљевачки лифт 
који се налази у згради Дома друштвених организација која је изграђена почетком шесдесетих 
година прошлог века. Овај лифт стар шесдесет година и данас је у функцији али најчешће због 
преоптерећености, зна да стане између спратова. Та неугодна ситуација за оне који се налазе 
у лифту потраје док не стигне домар који са врха зграде ручно подигне или спусти сајле које 
вуку лифт.

У јеку неких предизборних кампања почетком овог века, на ТВ Краљево уживо је гостовао 
Војислав Шешељ. По завршетку емисије он онако тежак са својом пратњом уђу у лифт и, 
наравно, на приземљу пропадну више од пола метра. Пролази чистачица не гледајући ко је 
заглављен у лифту и гласно коментарише: „Шта ви је коњине, јел сте видели да пише највише 
три особе!“. Остадоше они забезекнути и заглављени док се пешице до изнад шестог спрата 
није попео домар да ручно котуром подигне лифт.

Потписник овог текста је радно провео 26 година у Дому друштвених организација. Лифт 
је користио у просеку, бар, 6 пута дневно. Прецизним мерењем је утврдио да лифт од при-
земља до шестог спрата, без стајања на другим спратовима, путује 21 секунду. Значи, дневно 
је 4,2 минута проводио у том лифту, што је у месечних 25 радних дана 105 минута. Дакле, за 
12 месеци најстарији краљевачки лифт ми је „украо“ 1260 минута. Ако то помноижим са 26 
година, у лифту сам провео 32.760 минута, што је 1.365 сати. У преводу, у лифту сам боравио 
56,8 дана (реално и више од два месеца)! 

Тако каже статистика, а историја да је најстарији краљевачки лифт произвело, испоручило 
и уградило загребачко предузеће „Радник“ (по лиценци аустријске фирме – на слици), тада 
највећа фирма те делатности у Југославији.

Драган Благојевић

Лифт је и данас у функцији
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ДИВЉЕ ПОЉЕ
Почетком прошлог века, када, сем путева према Крагујевцу, Крушевцу, Рашки и Чачку, још није 

било железнице, читав крај од данашње „Електродистрибуције“ (некад зван Дудињак) до Магнох-
рома називао се Дивље поље. Травнату пустару са доста мочварног земљишта мештани тадашњег 
Краљева користили су за испашу стоке, а војска као полигон за уобичајене војне егзибиције.

На делу простора где је Фабрика вагона налазио се грудобран са војним стрелиштем, а 
код железничке станице и Градског стадиона, одмах после Првог светског рата (1919. године) 
краљевачки дечаци први пут су се суочили са до тада непознатим спортом – фудбалом. На 
импровизованом игралишту, или популарном „пољанчету“, где су голови уместо статива били 
обележени гомилицом њихове одеће, почели су да уче вештине из фудбала. Користили су прву 
и једину лопту коју је приликом повлачења са српском војском (1915.) овде оставио прашки 
студент права и београдски адвокат Благојевић, заборавивши да је понесе у избеглиштво пре-
ко Албаније у Грчку. Новопечени фудбалери са пољанчета Дивљег поља убрзо су формирали 
и први фудбалски клуб у Краљеву, СК Жича.

На супротној страни (северној) од данашњег водоторња Фабрике вагона, брежуљак до пута 
за Грдицу користили су војници артиљерци за вежбе. Како су ту била лоцирана складишта му-
ниције, један део косе назван је Барутаном. Испод ње, јужна страна окренута према чаршији 
била је засађена виновом лозом, па су власници ових винограда у својим кућама правили 
првокласна домаћа вина.

Дивље поље остало је пустара све док није реализован први део пројекта будуће пруге уског 
колосека од Сталаћа према Чачку и даље ка Сарајеву и Јадрану, када је 1908. године у Краљеву 
затутњао први воз. Захукталог „ћиру“ из Сталаћа, његовог машиновођу и остале путнике, на 
перону тек изграђене тадашње железничке станице, радосно су поздравили бројни Краљевча-
ни, као једано од ретких и историјских догађаја у будућем привредном развоју своје чаршије. 

Убрзо у овом делу Краљева почело је да ниче ново стамбено насеље и да се уређује улица 
на путу према Крагујевцу. Временом су ницале новоизграђене куће, приземљуше. Углавном 
су биле трошне, већином немалтерисане, а улице су биле прашњаве и блатњаве. Повратници 
са Солунског фронта подсетивши се на сличне пејсаже приликом повлачења кроз албанска 
насеља, овај део неуређеног Краљева назвали су Мала Албанија. 

На простору данашње Гимназије и Електросабраћајне-техничке школе, сазидана је болни-
ца са две зграде: интерним и хирушким одељењима, масивном капелом и шталом, ограђеним 
високим зидом од цигала, као и великом гвозденом капијом на главном улазу преко пута 
„старе станице“.

Данашње насеље уз пругу Краљево – Крушевац, поред Ибра и уз магистралу до Камиџорс-
ког моста, назива се Дивље поље.

Коришћени делови текста Драгољуба Обрадовића Кондиса из књиге „Старо Краљево“ 

Овако данас изгледа део описаног Дивљег поља
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ПОКРЕТНЕ СЛИКЕ
Краљевчани су се са покретним сликама први пут срели 1897, само годину дана након Бео-

грађана, када је у кафани „Студеница” гостовао путујући биоскоп браће Лимијер. Сачувани су 
подаци да су аустроугарске власти организовале биоскопске представе у окупираном Краљеву 
за време Првог светског рата. Прави процват биоскопи доживљавају двадесетих година 20. 
века, када филмови постају врло популаран вид забаве у Краљеву. Филмови су приказивани у 
биоскопу „Уранија” и у хотелима „Југославија” и „Париз”, као и у Клубу аеродромаца.

НОВИ ТРЕНДОВИ
Производња грамофонских плоча у Србији, која је почела шездесетих година, изазвала је 

револуцију у музици. Краљево је, као и многи други градови тих година, добило прве вокалне 
солисте и локалне музичке групе. Међу првим познатим краљевачким музичарима тих годи-
на био је Диего Варагић, који је као дванаестогодишњак 1954. почео да пева народне песме 
у КУД-у „Железничар”. После неколико година, запевао је забавну музику у вокално-инстру-
менталном саставу у краљевачкој гимназији, да би већ 1961. победио у чувеном музичком 
такмичењу Радио Београда „Микрофон је ваш”.

ПЕСНИК ИЗ БУКОВИЦЕ
Павле Петронијевић, краљевачки песник, рођен 1826. у селу Буковица, након школовања 

у Краљеву и Крагујевцу, у Београду је завршио класу поезије и започео студије права. Умро је 
од колере, у својој 22. години. Писао је углавном родољубиву поезију, у којој је величао опште 
добро, напредак и слободу, а бавио се и превођењем. Био је члан Дружине младежи српске. 
Осим што је оставио трага у књижевности и политици, дао је допринос и педагогији, која је 
била још у повоју, преводом са немачког дела „Поученија једног оца своме сину кога он у 
Академију шиље“.

ФРАНЦУЗИ
Због присуства великог броја Француза запослених у Фабрици авиона у Краљеву, у вароши 

је основан Клуб југословенско-француског пријатељства, који је 1933. бројао 160 чланова. 
Клуб је имао библиотеку са око 1 000 књига домаће и француске књижевности, а из Францу-
ске су стизали разни часописи. Клуб је често за све заинтересоване организовао састанке на 
којима су се читана дела француске књижевности.

БИЦИКЛИСТИ
Краљевачки бициклистички клуб „Металац” формиран је 1950. у ковачници Фабрике ваго-

на Краљево. Међу члановима клуба стасала су многа значајна имена, попут тројице Чубрића, 
који су учествовали на олимпијадама (отац Радош у Минхену 1972, а синови Рајко у Сеулу 
1988. и Радиша у Барселони 1992), Драгана Јелића, јуниорског шампиона Југославије, Дра-
гића Боровићанина, најбољег брдског возача Југославије, Александра Никачевића, првака 
Југославије, Милоша Борисављевића, првака Балкана итд. У Краљеву је у јулу 1970. одржано 
Прво балканско бициклистичко такмичање које је на улице града, као посматраче и навијаче, 
извело на хиљаде мештана, од најмлађих до најстаријих.

ПОДСЕЋАЊА
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Познато је Краљево по правим кораџијама. У овим лудим временима када се занати губе, 
Немања Танески се вратио из Београда како би сачувао дедин занат од заборава. На краљевач-
кој пијаци ћете видети најлепшу радњицу, наочитог момка лепо подшишаног у белом мантилу, 
који је у преподневним сатима свој фотоапарат заменио корама. Немојте заобићи ово место: 
коре, флекице, широки резанци са јајима, без јаја, свежи резанци за супу, сушени резанци…

Било где да отпутујем, било где да се одселим, има нешто што ми много недостаје. Нема их 
нигде и понекад ми се чини да се само у Краљеву још ручно праве, танке и дебеле, а продају се 
на граме и килограме – Њено величанство, КОРЕ. Не верујете да коре могу недостајати једној 
модерној, еманципованој жени, а тако се „лагано“ могу направити или купити у маркетима.  
Дивим се женама које направе коре за питу, али коре о којима говорим су за гибаницу и то, 
гибаницу – гужвару. „Кад  Надалина мути јаја“, па дода сира, ни младог, ни старог (то права 
домаћица зна) и кајмака, а онда залије киселом водом толико да смеса не буде ни ретка, ни 
густа, како би се сир распоредио по кори која се умаче…А пре свега тога, подмазати уљем 
тепсију ни мало, ни пуно, таман онако како треба. Све онако како треба, па хајде сад погоди 
колико то чега треба… Мале тајне великих мајстора…

Да ли сте знали да гибаница води порекло из арапског језика (гбан – сир) према етнологу 
Марку Филиповићу, а у Египту на арапском језику, сир се каже гибна, односно гибан. Међу-
тим, у великом „Ријечнику“ Југословенске академије је забележено да именица гибаница по-
стаје од глагола гибати. Рекли би – да има сира и кајмака, свако би гибао гибаницу. Е, па, није 
баш тако. Ако су коре дебеле и жилаве, гибаница ће се слепити, а онда не ваља ништа. Бацили 
сте сир и кајмак, а то је већ велики луксуз.

Правила се некада недељом за доручак, па док цврчи у плеху, спрема се сто и износи свеже 
кисело млеко које су правили наши посластичари.

То што „цврчи“ у плеху, значи да треба да се прохлади таман толико да се не охлади, а да 
је више топлу једете и наравно прстима. Данас се служи  као предјело за рођендане, славе, 
венчања.

Портал Круг

КОРАЏИЈА
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Из необјављеног рукописа припремљеног за књигу, у наредним бројевима Сиџе објављи-
ваћемо 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 не-
објављену књигу.

Е

Е! - одзивати се: “Ево ме, ту сам!”; вајкати се:”Е(х), да ни је као што није!”;
Ебав(а)о се – јебавао се – замлаћивао: радио залудан посао („млатио празну сламу››);
„Еве ме, еве!“,  „Еве ти!’“ –    „Ево ме, ево, стижем!›“: ‹  „Ево  ти (га, на)!“;
Екла-т, еклање – хекла-ти, хеклање: плести специјалним иглама и  концем;
Ела(ј), и ела де – ако (узвик одобравања): „Ако, учини како мислиш!”, „Ела де, седни з’ 

астал да ручамо!”;
Елебак – погрдан назив за згубидана, неспретног човека;
Енац (нем/енг.) – хенц: играње руком у фудбалу;
Ендек (тур.) – јендек, јарак у шуми, крај пута или њиве који је вода сама прокопала, или 

канал с намером ископан (за одвод сувишне воде – кишнице): “Ене га у енедеку, мртав п(и)
јан“;

‘’Ене?!’’ и ‘’Енеде?!’’ –  ‘’Ено?!’’ (израз чуђења и упитаности): ‘’Да ли је могуће,  зар и он то 
тако да учини?!’’, “Види, види?!”, “Види ти то?!”, “Пази богати?!”;

Ерав и ерлав – крив: криво (ераво) стабло; богаљаст (хром) човек;
„Ес ил (Ес ли) преметио?”  – „Јеси ли приметио?”;

Ж
Жалос  –  жалост; 
Жбир – ухода, шпијун, агент;  
Жгадија  –  погрдно: група ништака, “људска гамад”; група неваљале деце; понекад, према 

деци  и од миља – шеретски; 
Жгаравица – желудачна киселина која се враћа уз једњак и избија на нос и/или уста;
Жгебе,  жгепче – каже се подругљиво занедорасло (углавном женско) чељаде које мисли на 

удају/женидбу; закржљало дете  (беба), теле, јагње, маче, куче;
Жега – жестока летња врућина само од жарког сунца - сунчевих зрака, без утицаја других 

метеоролошких фактора (топлих ветрова);
„Жив нисам (пола ме нема)“ – „Премро од страха“ (фраза којом се изражава страховање 

за нечију судбину или какву другу неизвесност);
Живина – пернате животиње (кокошке,а али  ћурке); снажан, издржљив човек који не стаје 

(“Ради као живина!”);
Живинче – домаћа животиња, грло крупне стоке: крава, во, коњ...
Жигати, жигање - пробадати, пробадање: болни “прободи” кроз тело (стомак, леђа, руке, 

прсте, ноге...) „Жига ме под плећком”;
Жито  –  биљке житарице:  пшеница ,раж, овас, али и – кукуруз;
Жмурке –  дечја игра у којој једно дете жмури и одбројава до 10-20 секунди на  унапред 

договореном месту уза зид зграде (куће) или стабло дворишног дрвета док се остала деца 
скривају по дворишту...

Жмурећки  –  жмурећи: радити нешто и не гледајући; тражити некога/нешто затворених  
очију;

Жуто; жутне; жућко – жуте боје; жути (лишће или дуња ујесен, оболело  ткиво...); уоби-
чајени надимак за риђокосе људе,или име за псе жућкасте длаке;

Наставак у следећем броју

КРАЉЕВСКИ СЛОВАР
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ПОМАЖУ ДА СИЏА ТРАЈЕ
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РУЊО
У Краљеву је одувек био и остао обичај да познанике памтимо или их тако ословљавамо, 

не по имену, него по надимку. Зашто је и како неко добио неки надимак, сваки је прича за 
себе. Зашто се Перенчевић Милан одувек одазива на надимак ,,Руњо’’, заиста се не сећам, 
мада смо школски другови.

Рођен 1941. године у близини места на коме ће група младића, далеке 1948. године на-
правити, у строгом центру града, терен за кошарку и притом основати клуб ,,Слога’’. Руњо 
од раног детињства добија ,,своје’’ пољанче за игру. Расте гледајући тренинге и утакмице 
легендарне прве петорке ,,Слоге’’: Славко, Андро, Кондис, Новка, Чаво. Када ,,Слога’’ после 
пар година од формирања, оснива пионирски тим, у њему је и Руњо, а као тренера памти 
Славка Маржика.

Кошаркашка лопта му постаје главна преокупација, тако да већ као гимназијалац са 17 
година улази у први тим и добија све већу минутажу у игри. После завршетка гимназије 
1960. године уписује студије у Београду. Станује са легендарним Сретом Драгојловићем, ре-
презентативцем и капитеном Црвене Звезде, тренира свакодневно са Звездом, а игра и даље 
за Слогу. Путује возом свагог петка на утакмицу, без обзира где Слога игра. Звезда га жели 
као играча, али ,,локалпатриотизам’’ је јачи, остаје у Слоги. Тако се због кошарке, студије 
стављају у други план.

Понекад случај, срећан или несрећан, одреди путању нашег живота. На утакмици у Ужи-
цу Руњо у жару игре пада и ломи руку у лакту и ту (упркос свим покушајима рехабилита-
ције) престаје његова кошаркашка каријера. 

Живот, наравно, иде даље. Женидба, рођење ћерке, борба за егзистенцију.
Појављује се могућност одласка за Америку. Шта чинити? Човек када је сам одлучује 

брже, међутим ту је породица. Одлази, најпре у Милвоки 1967. године, па затим у Чикаго, 
пошто му жена Мира, иначе балерина, добија ангажман у Чикашкој опери.

Америка, тога времена, пружа свакоме, ко хоће и уме да ради, шансу. Без знања језика, 
без неког конкретног заната, само захваљујући младости, добром здрављу и упорности, ра-
дећи читав низ различитих послова дуги низ година, борбе за опстанак, живот постаје знат-
но бољи. Сав уложени велики рад и труд приближио га је ономе што сви досељеници сневају: 
,,америчком сну’’

Квалификациони турнир у Краљеву, 20-25. новембра 1960.
С лева на десно: Славко, Иво Карамир, Домезет, Јуришић, Новак, Мики Јуко-

вић, Дане Арсенијевић, Милан Перенчевић (Руњо)
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У Чикагу добија и сина и тако комплетира породицу.
Ако сте за тренутак помислили да је заборавио кошарку, грдно се варате. У Чикагу, када 

може, похађа како се то тамо каже ,,Клинике“ на којима се кошаркашка игра проучава као 
научна дисциплина.

Ипак, као пензионер, после готово 40 година, враћа се у родни град. Деца, како то обично 
бива у животу, остају у Чикагу. Одрасли су људи, имају своје животе. Леп живот за сигурну ста-
рост је обезбеђен, али је остала вечита жеља за кошарком, која је испуњавала цео његов живот.

Ђорђе Симић

Руњо шутира из скока

ПОРУЧИТЕ НА Е-МАИЛ: sidzacasopis@gmail.com



16

О МАШИНЦУ И КУТИЈИ ШИБИЦА
Баш у време када је кошарка у Србији била на врхунцу популарности, а у Краљеву се тражила 

карта више за утакмице Слоге, Зоран Милашиновић је одлучио да уложи материјлана средства 
у још једну екипу у поменутом граду – Машинац. Кренули су од бетон лиге (Друге српске лиге 
или како се већ звала) и годину за годину напредовали, да би се на крају домогли прве. Утакмица 
о којој пишем је из сезоне када су играли Прву српску лигу и били поприлично доминантни.

Машинац је основан као студентски клуб још давне 1982. године и на самом почетку је 
окупљао заљубљенике у кошарку, пре свега са Машинског факултета (отуда и име). Међутим, 
недостатак квалитетне кошарке и наравно клубова који ће имати јаке млађе категорије и раз-
вијати додатно тада изузетно велику базу младих кошаркаша у Србији, верујем да је био главни 
мотор покретач да се у Краљеву издигне још једна екипа до најјачег нивоа такмичења.

Како и рекох, за утакмице Слоге су се карте куповале недељама унапред, а испред хале је 
неретко остајало по пар стотина људи који нису могли да уђу. Звучи као бајка?

Машинац је растао са мојом генерацијом судија и дуго је времена био у сенци „моћне Слоге“. 
Сећам се Панта који је био генерални секретар клуба, али је у ствари био алфа и омега у органи-
зацији самог Машинца. Панто је чврсто држао све конце у својим рукама, мислим још од самог 
оснивања Машинца и верујем да је један од најзаслужнијих што је Машинац био битан шраф у 
српској кошарци.

Ипак, са тада најбољим играчем Милошем Пејићем који се након играчке каријере отиснуо 
у тренерске воде, сјајним Разићем који је израстао у одличног кондиционог тренера и осталим 
клинцима, Машинац је био веома респектабилна екипа. Можемо видети да је на утакмицама 
српске лиге било присутно по 1.000 гледалаца, које последњих година тешко можемо да види-
мо на утакмицама АБА лиге (српску лигу не гледају више ни чланови шире породице играча и 
тренера, нажалост).

Сећам се краљевачких градских дербија које сам судио, а који су били прави мали „братоу-
билачки рат“. На таквим утакмицама које су се играле у најјачем рангу такмичења у наредним 
годинама у односу на ову утакмицу, неретко је испред хале остајало по две хиљаде људи, а у 
стару краљевачку „Халу спортова“ улазило је дупло више него што је капацитет дозвољавао и то 
пар сати пре утакмице. Стварно звучи као бајка, гледајући празне хале у садашњој Кошаркашкој 
лиги Србије.

Кроз Машинац је прошао велики број сјајних играча и тренера и верујем да је и то помогло 
да Краљево постане прави кошаркашки центар, а градска „кутија шибица“ хала из које ретко ко 
могао однети оба бода. А, сјајни људи који су Машинац само спортским резултатима издигли од 
потпуно аматерског клуба до прволигашког, верујем да ће увек остати упамћени по ономе што 
су урадили за ондашњу кошарку.

Милан Мажић
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У припреми текста о туризму у Краљеву од једног саговорника сам сазнала да је туристима у 
Краљеву могуће понудити и јахање коња, штавише школу јахања. Кренувши тим трагом стигла 
сам до Мрсаћа. У овом селу на 15-ак километара од Краљева налази се имање Ненада Митро-
вића, власника Коњичког клуба “Западна Морава”.   

Ненад Митровић има пет коња, од којих су три активна, или како се то каже “у раду” – једног 
енглеског пунокрвног галопера Валда и два липицанера Јана и Дени. Остала два коња су вре-
мешна примадона Мента, арапска кобила далеко зашла у године – има их 27 што је, каже Ненад, 
као човечијих око 80-90 година. Ту је и пони Нађа, који служи само за разоноду.

Ове расе коња, погодне за трке и дресуру, су управо оно што разликује клуб “Западна Мора-
ва” од осталих узгајивача коња на подручју Краљева. Има у околини људи са више коња, али су 
то углавном расе радних или теглећих коња. 

– Код нас се може долазити у школу јахања и за ову услугу има највише интересовања. Ко је 
већ савладао основе, може јахати рекреативно у ограђеном простору. Искусни, обучени јахачи 
могу ићи и на теренско јахање, у слободном простору, али у контролисаним условима. То значи 
у природи, јер не сме коњ да галопира по асфалту – истиче Ненад.      

Час јахања траје у зависности од психофизичке спремности јахача: у почетку до пола сата, 
а кад ојача и дуже од сат времена. Ненад Митровић сматра да Србија нема неку нарочито јаку 
коњичку традицију. Сматра да је она нагло прекинута још у средњем веку са падом под турску 
власт. Коњарство у Србији оживљава од 19. века, а Ненад издваја напоре краља Александра Ка-
рађорђевића, који је стимулисао развој коњарства и коњичког спорта.

Иако је “Западна Морава” регистрована као коњички клуб, на спортским тркама не учест-
вују, јер је то превише скупо и захтевно за овај скромни коњички клуб. Квалитетни тркачки коњи 
су врло скупи, више десетина хиљада евра. Али ту није крај улагањима за оне који би да се так-
миче: потребно је платити доброг јахача и још читаву логистика која прати учешће на тркама. 
Са на крају сасвим неизвесним резултатом.

Зато Ненад са жаљењем констатује да се овим спортом углавном баве деца имућних роди-
теља:

– У целој Србији имају можда два-три врхунска ветеринара за коње, можете замислити коли-
ко коштају само њихове услуге. Али, на срећу, ја не живим од коњичког клуба. Основао сам клуб 
да бисмо се легално бавили школом јахања и да би људи овде легално могли да долазе да јашу. 
Зато мени није стало да по сваку цену узмем паре.

  Власник јединог краљевачког коњичког клуба има неуобичајен животни смер – већину 
заведу “светла великога града”, а њега су завели и у Мрсаћ довели моравски врбаци и дедовина.

ЈЕДИНИ КОЊИЧКИ КЛУБ У КРАЉЕВУ
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Ненад Митровић је рођен у Београду. У Београду стасао, засновао породицу, радио као елек-
тричар у Електродистрибуцији, имао стан. Мислио би човек, ситуиран живот, шта лепше по-
желети! Али све време у срцу је негде шумела “песма преодавна” о Морави, њеним скелама и 
воденицама, непрегледним пољима. А у главу све чешће навраћала чињеница да у Мрсаћу чека 
велика кућа коју је отац саградио као викендицу. Биће да ни Ненадов отац, становник Београда, 
није био свестан зашто прави толику кућу у Мрсаћу, из ког је потекао, нити је сањао да ће се син 
ту једном вратити.

И тако се Ненад у својим 40-им годинама са породицом преселио у Мрсаћ, на имању које је 
у поседу Митровића већ око 170 година.

Свестан да спортско коњарство превазилази његове могућности, па можда би се могло рећи 
и амбиције, а у жељи да што више људи упозна са коњима, Ненад је почео да учествује на ту-
ристичким манифестацијама на којима се он и синови појављују као средњовековни витезови.

Прва таква манифестација била је “Маглич фест” и Ненад је био одушевљен реакцијом посе-
тилаца и бројем људи који су пожелели да узјашу коње. Имају и одоре за коње, приказују борбе 
по угледу на средњовековне. Међу ретким су српским витезовима који се појављују са коњима. 
Ненад у томе види велики туристички потенцијал Краљева:

– Краљево је град са фантастичним могућностима. Ево, из ове равнице и питомине у мом 
Мрсаћу за пола сата сте на врх планине! Око Краљева има много тога за туристе: манастири, 
планинарење, јахање, рафтинг, параглајдинг, планински бициклизам, па ево и витешке борбе… 
Преко дана би туристе требало водити на ове активности, а увече их враћати у хотел у граду, 
где би имали и активан друштевни живот. Мислим да савремени туристи то желе… Само још да 
неко све ово организује. Јер туристи су данас навикли и на висок стандард и пратећу логистику. 
Он хоће у природу, али да буде потпуно безбедан – овом визијом туризма, око које се одмах са-
гласисмо, закључује наш разговор Ненад Митровић, власник јединог коњичког клуба у Краљеву.

Радмила Весковић – Портал Круг

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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МИЛУТИН
Сретох Милутина пре пар дана. Он је мој колега и много ми је драг. Мало је људи које знам са 

таквим именом. Кад видим Милутина некако ме његово име врати пола живота у назад. Јесте да 
ми је „Књига о Милутину“ једна од омиљених, али изнад свега ово име ме увек подсети на град 
моје младости, на Краљево, у чијем центру се налази споменик Милутину, споменик српском 
сељаку-ратнику који је један од обележја овог града. Поменути Краљево, а не поменути Милу-
тина и обрнуто, био би грех. То некако увек иде заједно и једно без другог не може. Милутин ту 
стоји као да хоће да каже како је овај град имао своју бурну историју и ако неко зна цену слободе 
онда је то управо овај град. Од Милутина колеге до Милутина краљевачког свашта човеку прође 
кроз главу и кроз сећање. У читавом том размишљању паде ми на памет да је и у мојој породици, 
бар у задњих пет генерација све сам сељак, ратник и Милутин. Сви смо ми Милутини у читавом 
том низу. Једина добра ствар је у томе што у задње четири генерације сви претекоше. Што рече 
мој покојни прадеда Дражо - Није нас ‘тео метак!

Иначе, мој прадеда Дражо је био учесник пробоја логора у Нишу и сваки пут кад га је неко у 
фамилији питао како је било, он је само знао да одмахне руком и да каже - Није нас ‘тео метак!

За неке претходне генерације не знам и не сећам се каква им је била судбина, али што се 
мене лично тиче, војна дисциплина и што каже народ, војнички каиш ме је увек пратио и ишао 
упоредо са мном. Отац је био питомац војне школе у Бања Луци у оно време када их је задесио 
катастрофални земљотрес. Није провео пуно тамо, већ је дошао кући баш оног дана када је 
деда кренуо да обиђе свог „будућег генерала“. Ћале је баталио војну школу јер му је његов ујак 
Михаило рекао да је официр у ствари човек који је школован да његов живот не вреди ништа, а 
туђи још мање. Деда-ујак Михаило је то тако размишљао, мада кад сам ја био у војсци мислио 
сам да су официри у ствари ликови, који су створени да би друге живцирали. Ех, да, за мало да 
заборавим и ја сам служио војску у Бања Луци. Када ми је стигао позив одмах ми је прошло кроз 
главу како ме тамо не зову да одслужим војни рок већ да дослужим оно што је остало од ћалета. 
Све у свему, било како било, али да је била мука жива – јесте. Ухватише ме ратови са свих страна 
а онда не знаш ни где си, ни ко си, ни шта се дешава око тебе. Час си овде, час онде, час у овој 
батерији, па у оној чети, па тамо у неком дивизиону, па не мож’ да по›ваташ све те чинове и 
формације и параформације и свашта нешто. Што каже моја баба – Трсано га било!

Шта јој је то значило не знам, али знам и био сам убеђен да није значило на добро.
Сретох Милутина пре пар дана. Он је мој колега и много ми је драг. Мало је људи које знам са 

таквим именом. Како уђох код њега у канцеларију дочека ме са питањима да ли сам све одрадио 
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што су ови у нашој фирми од нас тражили. Рече ми да ми у ствари нисмо ни фирма, ни преду-
зеће, ни СЗР, ни СТР, ни како га ко већ крсти већ смо, ДИВИЗИЈА. То им је сад тај нови израз, 
који нам је постављен и да смо ми у тој новој причи. Каже да смо променили лого, односно грб и 
да треба да испишемо на својој електронској пошти шта смо по звању, како на српском тако и на 
енглеском, вероватно да би били у корак са временом и тим неким новим стандардима. Све би 
то било неприметно да на том енглеском језику моје звање није изашло онако као кад добијеш 
бубрежни напад. Када сам превео на енглески испало је да сам - ОФИЦИР, односно што би Ен-
глези рекли „Customs Officer“.

Дођох у своју канцеларију, седнем и почнем тако свашта нешто да размишљам кад у истом 
моменту наиђе колега задужен за безбедност на раду. Не рече ми ни „Здраво“ , ни „Здраво живо“ 
, већ само изађе из аута и издекламова како иде са неког састанка где су одлучили да морамо да 
формирамо ШТАБ и да сам и ја у тој причи.

Тек тада ми је свашта прошло кроз главу. Од Милутина колеге до Милутина краљевачког. 
Дивизија, официр, штаб... Изађем из канцеларије, станем, замислим се и седнем на виљушкар 
који се ту налазио. Окренем се према мојој младој колегиници Валерији, која се тог момента ту 
задесила и кажем: -Валерија,сине... оде тата у рат!

Што каже моја баба – Трсано га било! Шта јој је то значило не знам, али знам и био сам 
убеђен да није значило на добро.

Дејан Јаснић
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Закорачих у сам сумрак на тепих брежуљка 
који се уздизао  ‹›Изнад града›› и цртајући  по-
ново ‹›Круг›› по већ утабаним стазама анкси-
озности , осетих дубоко да моје ‹›Срце›› лин-
кује савршени ‹›Синхро›› са далеким звездама 
не марећи за немир који понекад уме да до-
несе свемир. ‘’Знам да нисам мислио на то’’ 
мада сам злосутно предосетио да је остало 
још само ‘’Пар година за нас’’. Тамо где сам 
одувек стизао било је изнутра а не тамо нека 
‹›Америка››.  Њен глас који сам јасно чуо ма 
колико ми душа галамила непогрешиво ме је 
водио. ‘’Она ми је рекла’’ да смо ‘’Она и он и 
он и ја’’, иако смо већ дуго на граници , деца 
из истог  ‘’Светилишта’’ у коме се безусловна ‘’ 
Љубав’’ слави и да је једина кућа у којој вреди 
да се борави.Ееееее, моја КВ... шта ли се тек 
теби спрема испод небеског трема?

Није прошло пуно времена док сви ску-
па не отворисмо странице нове свете књиге. 
Године заплета су бучно најавиле свој дола-
зак делећи  пацијентима унапред додељене 
дијагнозе а лудачка кошуља нам је по про-
токолу Месних заједница и омбудсмана за 
малограђанска питања свима тесно скроје-
на. Но...да не мрачим пуно пре самог смака 
света који је несумњиво давно најављен од 
стране белосветских хохштаплера и плаће-
ника  а перфидно смишљен да би се потпу-
но уништили  трагови напредне Винчанске културе након кога би се ефикасније регулисали  
имовинско правни односи на Дедињу и околним окућницама у моћном пашалуку од кога је 
читав свет стрепео. Због проблема са деменцијом ни ја нисам био свестан да сам био сведок 
историјског догађаја све док радници ангажовани на гасификацији семафора нису из добро 
скривеног бункера ископали тефтер у коме је записано моје сведочење намењено историјском 
архиву Броја 1 и саборцима из Тајне групе ТНТ. 

Елем, тих давних година када је лудост пратила младост а деведесете дискретно замирисале на 
барут, након ‹›Грознице суботње вечери›› дошла је и недеља када се мамурлук обично лечио поднев-
ном шетњом ‹›Омладинском улицом›› и кулирањем у омиљеним кафићима. Моје друштво је некако 
било ближе Амадином клану па је улаз у локал био боље чуван него кукавичје гнездо у Љутице 
Богдана   али је Флеш свакако био незаобилазан као прва станица, па барем да се и калемило на липу 
преко пута локала и меркао лепши пол потајно се надајући првом сусрету блиске врсте.

А онда је неподношљиву лакоћу нашег  постојања прекинуо инцидент чији је виновник била јед-
на старија жена  која се затекла испред Флеша. Прекинуо сам разговор са ортацима и сви смо пажњу 
усмерили на ничим изазвана дешавања.

- Па како вас није срамота да блејите овде по цео дан!? Каква сте ви то омладина!? – поче она 
хистерично да се дере.

- Има Слободан  да вас све разјури тако доконе, пушку у руке а не цигаре и пиво да грлите!!! 
Јел› бре видите да сви оће да нас сатру  а ви мртви ‹ладни?  На Тргу републике сте ономад били 
храбри кад сте ‹тели да рушите власт... кукавице ниједне!!! Е, не може...не дам Слобу макар 
цркла ома и сирома !

Покушаше гости кафића некако да  смире напраситу жену, али авај! Дочекала сабах са шејтаном 
па се у подне сагињати неће! Након краће препирке појавио се и газда Француз да види ко му то 
малтретира госте и беше видно изненађен што је хаос правила жена у зрелим годинама а и помало 
увређен због њеног наступа увредљивог по госте.

ЛЕТ ИЗНАД КУКАВИЧЈЕГ ФЛЕША!
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- Аман,  госпођо... продужи даље заједно са Здравком Чолићем а ми ћемо да рачунамо на тебе 
ако окупатор закуца нашу капију.

- Е па нећу из ината!!! И нисам ти ја госпођа а другарица сам за друге па ти нисам практично 
ништа! Има да стојим поносисато овде и да галамим све док ми не окачиш Слобину слику на капију 
твог кафића!

 Издра се још гласније она уз култни евергреен  ‹›СЛОБО, СЛОБОДО!’’.
- Слушај ме добро! – изнервирано јој се обрати Француз. Ово је слободна територија господина 

Зокија Црногорца  а не тамо неко Ушће и не качимо ничије слике у локалу сем ремек дела  Зорана 
Китића! Ако ти  нешто није јасно запали скоком до часовничара Радуловића да ти подмаже зупча-
нике у глави и навије сат за касно буђење, капираш?

Жена се тврдоглаво није дала уразумити и наставила је још гласније са митинговањем. Француз 
затим журним кораком оде низ улицу а станари  околних зграда вероватно узнемирени галамом 
пријавише догађај СУП-у чија је патрола убрзо дошла заједно са екипом из хитне помоћи. Након 
краће рутинске провере идентитета замолише је да се смири и да настави даље својим путем... у 
супротном ће морати да је приведу. А жена тек онда пуче па заподену И са њима свађу.

- Мене нико не сме да бије, јел вам бре јасно! Оћу слику Слобину на капију да ми окаче а онда 
мирна Бачка, Барања и Срем...Косово је већ ослободио! А онда ћу да га пољубим и да нестанем одавде.

Нађоше се припадници СУП-а у небраном пендреку. Где да ‹апсе председниковог великог фана 
због искреног  пролива љубави према њему. Једино, ако би се Мира нашла увређена па да се хитно 
донесе Закон о заштити лика и њеног супруга дела од обожаватељки недела...онда би све било по 
закону и нема фрке!

Овако, остало им је да увале врућ чипс екипи из хитне помоћи да би је они покупили и устано-
вили да можда није душевно поремећена. Тек ту наста проблем, па где још и лудом да је и прогласе 
! Аца Слепац би прогледао на диплому са оваквим пацијентом ал› ко да ризикује и да је смести на 
трећи спрат зато што је откачила за председником.

Међутим, пат позицију је прекинуо Француз који се изненада појавио онако како је и нестао 
носећи у руци урамљену слику поштованог председника. Окачи је затим на капију Флеша и обрати 
се мешовитом кризном штабу.

- Ево Слобе да виси...нек’ га гледа, нек’ га љуби ал’ само што пре да запали и да ме пусти да радим!
- Па како да виси, шта причаш бре човече? – поче поново да дречи жена!
- Ја вам причам лепо да овај олош у кафићу мрзи Слобу а ево газда ‘оће и да га обеси!!! Апсите 

их све редом док су још на гомили!
- Нећемо ми никога да приводимо јер нема основа за то а ви госпођо идите својој кући да не 

правимо више циркус овде .
Одмахну она руком незадовољна реакцијом чувара реда, пољуби страсно Слобину слику и одгега 

се низ улицу псујући све редом и крстом.
Патрола напокон даде знак да кафић Флеш настави нормално са радом а докторка из хитне по-

моћи их замоли да се консултују.
- Знате, ми и даље имамо један велики проблем који мора ургентно да се реши!
- Шта је сад у питању? Отишла је гђа и све се средило!
- Ма ено га код липе Дон Кикот, све је видео и чуо а темпирана је бомба. Он је подвојена личност 

коме више ниједна терапија не помаже а пати и од месијанског комплекса. Ако уобрази да је будући 
председник тражиће да свуда по граду каче његове слике поучен овим немилим догађајем а то није 
добро ни за вас, ни за нас, ни за државу. Народ ће гарант да се прими на његов дијаболични шарм па 
ће сви хтети да га целивају као свеца. Морамо то сасећи у његовом кикоту, разумете.!!!

- ОК, докторко и не брините се…наше методе су крајње убедљиве.
Патрола се брзим кораком упути ка мени а алфа муријак ми се обрати претећим гласом.
- Слушај добро Дон Кикоте, а и све твоје остале личности добро да чују! Да ниси до следеће ин-

карнације писнуо о овоме иначе Голи оток отварамо специјално за тебе на првој моравској сепара-
цији па ћеш да пребиреш по шљунку И тражиш ларве до краја живота!

- Мааа, важи… мада ме мој адвокат Сир Оливер унапред посаветовао да ако је већ моје ћутање 
вредно злата затражим од вас плаћање барем  у натури. Мрзи ме да чекам да ми кинта легне са 
Кипра а и ПејПал ме зајебава!

- И шта конкретно тражиш?
- Ништа посебно, трактор шљунка да направим своје пусто острво насред Ибра. И да ми се испо-

рука изврши на некој удаљеној локацији са што мање сведока да се не бламирам…негде на Ибарској 
магистрали рецимо.
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- Договорено!!! Одмах ћемо контактирати приватну фирму ‹›Државни Бизнис и кумови›› да што 
пре реализује наш дил. Они су јако ефикасни по том питању,нема да бринеш! А сада нестани са 
места инцидента да те ускоро не видимо у читуљи.

Опростих се ја од моје вољене липе и кренух ка градском парку у коме је свакодневно боравио 
локални мудрац Кики да се посаветујем и са њим. Он ме као и увек дочека са широким осмехом.

- Шта си се смрко, анђеле мој? Да поделимо по Цар Лазара а Милица је само за мене, неш 
се љутиш?

- Ма какви, друже мој – отпих гутљај и испричах му цео случај.
Кики ме очински погледа и блажено рече.
- Немој само да ми се секираш! Ако хоћеш ај’ са мном на Гоч у хајдуке а ако нећеш нећу ти заме-

рити. Ионако сам ових дана  имао јасну визију док сам контемплирао уз нови хит групе Атила која 
ми је песмом најавила светлу будућност у којој ће бити више разумевања за лузере као што смо ми.

- И шта ти се Кики јавило, јел си трљао прстен ко Љубиша Трговчевић ил’  ти силне минђуше на 
увету функционишу као радио пријемник фреквенција из паралелног универзума!?

- Видео сам једног стаситог индијанца како на своја плећа преузима сву нашу муку И отвара нам 
пут у слободу. Нешто је големо носио у својим снажним шакама али ту ми се прекинуо филм и ни-
сам сигуран о чему је реч. Вреди да стрпљиво сачекамо његов долазак а до тада памет у чупаве главе. 

- А бре, Кики? Тај филм сам већ гледао! ‘’Лет изнад кукавичјег гнезда’’ се вртео у школском био-
скопу још док смо клинци били. Имаш флеш-бекове гарант од вина што пописмо а  мени је некако 
симпатичнији био луди Џек Николсон него мутави индијанац. 

- Анђеле мој, битке добијају храбри а ратове мудри! Да ти не би спржили и искасапили мозак 
као Џеку, ти се животу само кези као највећа дворска луда а Велики Маниту ће ионако послати свог 
изасланика у некој од будучих епизода Лунов Магнус Стрипа.

Након тих његових речи занемели смо обојица и провереним методама неуролингвистичког 
програмирања започели процес припреме тела и духа за догађаје које је будућност најављивала 
само одабранима…

Године брзо прођоше а дани већ некако! Мудрац Кики се преселио у Вечна ловишта а Слобин 
лик попут слике Доријана Греја још увек виси окачен на капији колективне подсвести тврдоглаво 
одбијајући да прими нове госте у двориште будућности.

Ја сам пак свој малени спруд насред Ибра сам направио и тотално се изоловао од суморне сва-
кодневице Зомбиленда. Обећани материјал ми никада није стигао а неко је у међувремену већ вај-
дио силне камионе И авионе захваљујући минулом раду у приватној фирми ‹›Државни Бизнис И 
кумови›› и инвестирао у праунуке.

  А онда, једног врелог дана, када је ‹›Сиџа›› неумољиво пржила мој мозак попут Џековог у 
стационару претећи да пробуди духове из подсвести… као да угледах необичну дугокосу прилику 
како незграпним корацима промиче поред мене док сам пецао на омиљеној ‹› Женеви››.

- Нешто си ми познат, брате!? Као да те познајем однекуд? – упитах га глумећи изненађење.
- Знаш ти добро ко сам ја! Имамо заједничког пријатеља који  ме је послао да обавим један важан 

посао. Него, реци ми где је та Мирина чесма?
- Ево ти је испред носа, само се попни уз степенице! Веле доктори из струке да вода није за пиће 

али је одлична за  руке. Без сапуна молим, да не загадиш Ибар.
- Нисам дошао да утолим жеђ, моја мисија је сасвим друге природе. Ишчупаћу чесму из извора 

И понећу је са собом…јел’ имаш нешто против?
- Нееее…ал ме живо занима шта ћеш са њом. Не пада ти ваљда на памет карамбол к’о у оном 

лудом филму по коме те и памтим?
- Е па видиш, ово није обична чесма јер има магијску моћ. У њој је душа храбре жене која је 

умела да каже НЕ душманима и по цену свог живота. Од данас је моја амајлија коју ћу да окачим 
око врата И са њом ћу гласно да покуцам на многа врата. Па ко не чује њен жубор слушаће бујицу!

- Капирам те одлично!!! Иди поглавице својим путем И поздрави ми Џека ако га негде будеш 
срео, верујем да његова душа слободно лута друмовима небеским.

- Хоћу наравно, и мени је  изузетно драг. Него, реци ми… знаш и сам да сам неко време лежао у 
стационару па још увек трпим последице и меморија ми баш не шљака како треба. Који беше датум 
данас? Све имам осећај да сам још јуче требао да урадим ово ал’ јебига! Никад није касно….

Данас је 6. октобар поглавицо! – Промрмљах себи у браду док сам са пуно љубави и емпатије 
низао нашег прапретка на немилосрдно оштру удицу.

Дон Кикот
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