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БЕОГРАДСКА

ГИМНАЗИЈА

Споменар

Златних јубилараца
Свако од нас, макар део овоземаљског времена, морао
је да проведе заједно са понеким, иако није желео.
Ово је предање о нама који смо увек желели
да будемо заједно, иако нисмо морали.

Четврто четири
М а т у р а н т и и з 1971.

Београд, мај 2021.
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Нашој драгој Иванки
У знак захвалности
за оно што нам је пружила,
у време кад нисмо имали појма
колико ће нам то значити у животу
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Детињство у старом Београду
Ово је прича о генерацији која је матурирала маја 1971. године у
XIII београдској гимназији.

Кривина трамвајске пруге испод Калемегдана – зими
педесетих година ХХ века
Већина нас је рођена у Београду 1952. или 1953. године. Запамтили смо један прилично другачији Београд од овога у коме данас живимо. Град
је био троструко мањи. Нови Београд је тек почињао да се гради. Тамо су били
Студентски град, аеродром на Бежанији, Савезно извршно веће и неколико
кућерака код Старог сајмишта. Зграда Централног комитета је довршена тек
почетком шездесетих. Од стамбених зграда, прво су саграђене вишеспратнице
за официре, назване "шест каплара" и блокови од Општине према хотелу "Југославија".
У старом делу града, од вишеспратних стамбених зграда, најпре је
изграђено шест црвених солитера преко пута Цветкове пијаце (која је у то време била на доњој страни Булевара Револуције). Тек после завршетка изградње
солитера код Цветка, направљена је пијаца на горњој страни Булевара.
Асфалтиране су биле једино улице у строгом центру града: Васина,
Кнез Михаилова, Чика Љубина, Коларчева, Бранкова, Маршала Тита, Булевар
Револуције – до Вуковог споменика... Улицом Кнеза Милоша су ишли трамваји
"тројка" према Раковици и "четворка" према Чукарици.
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Ван центра су гранитну коцку имале улице којима се крећу возила
градског превоза. Попречне улице су биле под турском калдрмом или су само
посуте шљаком. На периферији је било много улица без икаквог застора. Периферија је почињала већ иза Сајма, Аутокоманде, Црвеног крста или Новог
гробља. Железник, Жарково, Кнежевац, Кумодраж, Велики и Мали Мокри Луг,
Миријево и Вишњица су била "околна насеља". На левој обали Дунава су била
"сеоска насеља" Крњача, Борча, Овча, Црвенка, а у Падинској Скели су били
затвор и ПКБ; све остало називано је Панчевачки рит. У сеоска насеља су
спадали и Сурчин, Умка, Сремчица, Рушањ, Рипањ, Калуђерица...

Нови савски мост, на темељима предратног ланчаног, завршен је
1956. године, а у "шпицу" – три аутомобила и мопед
Нису постојала савремена градска насеља: Вишњичка бања, Миријево, Коњарник, Шумице, Учитељско насеље, Медаковић, Браће Јерковић, Лабудово и Петлово брдо, Видиковац, Филмски град, Беле воде, Церак ни Баново
брдо, а у Железнику су око фабрике "Иво Лола Рибар" били радничка колонија
и интернат школе за радничка занимнања.
Централног грејања са великим топланма и даљинском дистрибуцијом, у Београду није било. Мали број зграда је имао сопствене котларнице и
инсталацију са радијаторима. Преко 90% становништва користило је шпорете и
пећи на чврста горива. Употреба електричних апарата у домаћинствима – била
је симболична. Углавном се све сводило на радио апарат, пеглу и решо. Електрични шпорети, машине за прање веша и судова, бојлери, фрижидери, замрзивачи, тостери, миксери, апарати за бријање, а и телевизори – постепено су
улазили у употребу од шездесетих.
Угаљ и дрва су куповани на стовариштима. Тамо су чекале рабаџије са запрежним колима и радници за помоћ око истовара. За децу је увек
била велика забава да пођу на дрвару, па да се после запрежним колима до-
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везу кући. Дрва су могла да се купе стругана на метар или као цепанице скраћене на меру за ложење. Чешће се куповало стругано на метар, па су касније
дрва стругана на меру за ложење и цепана, што је такође била целодневна
забава. Стругари су имали специјална самоходна возила сопствене производње, која су била опремљена кружном тестером циркулар или тракастом бансек.
Возила су била отворене конструкције, без кабине. На предњем крају су имала
управљач и два седишта. Иза седишта се налазио дизел-мотор, који је помоћу
широког каиша давао погон тестери за стругање дрва, или погонској осовини
за покретање читавог возила.
Улице око свих градских пијаца биле су пуне запрежних кола са
којих су сељаци продавали бостан, воће и поврће на сандук или џак, купус за
кисељење, дрва за огрев или гашени креч.

Каленићева пијаца почетком шездесетих –
доле десно се виде запреге, а оно брдо позади је Дедиње
За припрему хране су коришћени шпорети смедеревци, чак и током
летњих врућина. Свакодневно су цепана и из подрума доношена дрва и угаљ, а
изношени су шљака и пепео из шпорета. Чишћење куће, припремање хране,
прање рубља и судова – без употребе електричних кућних апарата – подразумевало је физичку активност, какву данас не практикује огромна већина Београђана. Домаћице су искључиво ручно прале веш и судове.
За прање веша је коришћена метална ребраста даска са дрвеним
оквиром, о коју се трљао насапуњани веш. За руке, тело и косу коришћен је
тоалетни сапун, а веш се прао пераћим сапуном. За избељивање веша се користио вешплав, увијен у пакетиће од газе. Пре него што се појавио "плави
радион", први паковани детерџент за прање веша, постојао је сапунски прашак, који није био ароматизован, а куповао се у бакалницама на меру. Имао је
карактеристичан, прилично опор и јак "мирис", који би испуњавао кућу док се
на шпорету откувавао веш у великим поцинкованим лонцима.
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За прање косе, осим тоалетног сапуна, коришћена су разна средства из домаће радиности, као што су вода у којој је прокувана млада коприва,
или нана, или лишће од ораха, или се у косу после прања сапуном утрљавало
умућено јаје (да буде лепршава и сјајна). У исто време када и "плави радион",
појавио се шампон за косу у праху "нева", пакован у жуте кесице сличне онима
за "арго" супу. Од средстава за одржавање хигијене коришћени су још благи
сапун за купање беба и сапун за бријање. Посебно је занимљива била стипса,
коју су наши очеви и старија браћа користили после бријања за заустављање
крварења из нехотичних посекотина. Најефектнији део бријања било је дезинфиковање колоњском водом по живим ранама, праћено пригушеним болним
крицима и псовкама изговореним кроз зубе, готово плачним шапатом, мада су
то чиниле одважне мушкарчине.
У то време је поседовање аутомобила било права реткост, а њихово свакодневно коришћење – још ређе. Број линија јавног градског превоза је
био знатно мањи, а дужина међустаничних растојања већа, јер је густина насељености била мала. Из тих разлога су Београђани много више пешачили него
данас. Није било телевизије, а чак су и кућни телефони били реткост.
У поподневним сатима се обавезно излазило напоље: у шетњу, у
госте, у стамбену заједницу или само испред зграде на дружење са комшијама
из краја. Недељом се ишло на Звездару, Калемегдан, Кошутњак, Авалу...

Са станице у Рајићевој улици, су полазили тролејбуси: број 11 за
Лекино брдо, 12 за Бањицу и 13 за Душановац (Шумце)
Коришћење запрежних возила на београдским улицама је укинуто
тек почетком шездесетих година, а било је уобичајено да у двориштима иза
Црвеног крста, код Пашине чесме, на Лекином брду, Душанвцу или Вождовцу,
људи имају мале баште. Неретко су гајене кокошке, па и прасићи. Био је спроведен водовод, али о канализацији није било ни помена. Спроведен водовод је
подразумевао чесму у дворишту или евентуално у летњој кујни (помоћној згради). Куће најчешће нису имале купатило ни WC. Људи су се купали у летњој
кујни, а у дворишту је био пољски нужник и септичка јама.
Градом су свакодневно пролазили многобројни "мајстори". Неки од
њих су обављали комуналне послове. Деца су оне који чисте оџаке звала оџа-
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чари, оне што односе смеће – ђубретари, а оне што чисте септичке јаме –
говносркачи. Мајке су нас научиле да им јављамо када улицом наилазе неки од

"мајстора", како би припремиле све што треба де се посао ваљано обави, а и
послужење које су мајстори добијали по завршеном послу.
Други "мајстори" су гласним извикивањем услуга које обављају,
оглашавали свој долазак. Они су сакупљали старо гвожђе, папир, обојене метале и остале секундарне сировине; или су крпили шерпе, лонце, корита, лаворе, поправљали бицикле или амреле.

На Тргу Димитрија Туцовића још увек стоји стари
хотел Славија из XIX века, а нигде ни једног аута
Дечје игре нису биле ни налик на данашње компјутерске (виртуелне). Убедљиво најпопуларнија била је игра школице. Осим ње, најчешће смо се
играли шуге и жмурке. У сличне дворишне забаве спадале су игре жандара и
лопова или каубоја и Индијанаца. Без лопте су се играле и ласте проласте,
јелечкиње–барјачкиње и труле кобиле, а са лоптом између две ватре. У мањим
групама играле су се црвене рукавице и зуце, које би данас вероватно биле забрањене због прекомене примене насиља. А опет, можда би "вршњачког насиља" било знатно мање када би данашња деца вишак енергије трошила играјући
све поменуте дечје игре, па и црвене рукавице и зуце. Они који су летовали
код деде и бабе на селу, могли су да упознају игру са пет каменчића, који се
зову пиљци или игру са три дрвена штапића која се звала клис и машка.
Деца су много више сама правила играчке од каменчића или дрвених штапића, прутића, дашчица, канапа, картона, платна, гуме... Тако смо сами
правили лук и стрелу, индијанску секиру (томахавк), пиштоље, пушке – чак
смо јахали и "коње" сопствене израде. Од папира смо правили капе, чамце и
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авионе. Гумене траке од старих унутрашњих гума за бициклу, користили смо за
прављење праћки. Одбачене гумене точкове од дечијих колица смо, помоћу
свијене жице, терали улицама сасвим слободно, јер аутомобила је било толико
мало, да се звук мотора чуо из далека и било је довољно времена да се безбедно склонимо. Највиши ниво "технологије", а и помоћ родитеља или старије
браће, подразумевао је израду колица са три куглагера. Осим тога, није баш у
свим деловима града имало погодних бетонских стаза, јер се та колица не могу
возити по шљаци или калдрми, тако да су колица са три куглагера представљала посебан луксуз и није баш велики број деце имао прилике да се вози
њима. Деца са периферије су, због већих точкова, користила одбачена колица
за бебе. У њима су се возикали – док се колица потпуно не распадну.
Куповне играчке прављене су углавном од платна, дрвета, гуме,
метала и каучука. За девојчице је главна сензација била лутка која затвара и
отвара очи и "каже" мама. Дечаци су обожавали аутомобилчиће који имају
спиралну опругу и замајац, јер су могли да се "навију" и да "иду сами".
Ипак, највећу радост сваком детету представљала је гумена лопта.
Зими смо правили, не само Снешка Белића, него читаве бедеме и
тврђаве, које смо користили као заклон док се грудвамо. Снега је у Београду
било више и дуже се задржавао. Можда је било нешто више падавина него у
последње време, али је много важније да то људи нису доживљавали као природну непогоду, већ као природну појаву, па се нису свим силама упињали да
снег одмах уклоне. Осим улица којима се одвијао јавни градски превоз, све
остале су биле на располагању деци за санкање. На дну тих улица су разапињане велике мреже, или су прављене високе баријере од снега, да би се санке
безбедно зауставиле. И то је трајало недељама.
Није било пластике, па су креме (помаде), бомбоне, кекс, шећер у
коцки, кафа, маслиново уље, зачини итд, били у лименкама. Све врсте туба су
такође прављене од танког лима, а боце и чаше од стакла. Одећа и постељина
су израђиване од памука, вуне, ланеног платна, свиле, ликре; ципеле од коже,
а чизме од гуме. Кесе су биле од папира, торбе платнене, гајбице дрвене, а
корпе за пијацу плетене од прућа. Потпуно еколошка планета.
Намештај је био од пуног дрвета облепљен политираним фурниром,
с пажљиво уклопљеним шарама. Ормани су на унутрашњој страни врата имали
велика огледала. Поред брачних кревета наших родитеља, обавезно су се налазили ноћни ормарићи (звани наткасне). Амерички плакари, иверица, сунђер
и пластика још су били далеко од широке потрошње.

Радио апарат "космај" и лименке са креденца
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Дечји сапун "мерима", вим, "плави радион" и шампон
у праху "нева"

"Плави 9", "505 са цртом", кекс "соко" и карамеле "штарк"

Чоколаде "кандит" и "галеб" и оџачар грла – "негро"

"Дивка", супа "арго", "кокта" и млеко ПКБ

12
У скоро свакој кући, негде на зиду налазила се полица на којој је
стајао радио "Космај". Осим кабла за напајање струјом, у радио су биле утакнуте још две жице: једна спирална закачена на зид изнад радија служила је
као антена, док је друга, спуштена до лајсне патоса, била уземљење. Ни једна
од те три жице није се смела дирати, јер би радио престајао да ради.
Главни део кухињског намештаја је био креденац. У њему су држане разне направе, као што су воденице (ручни млинови) за месо, орахе, кафу,
жице за мућење јаја, пасирке за кромпир и кувани парадаис, месингани аван,
ситно ренде за орахе о крупно ренде за јабуке. За оштрење ножeва коришћени
су јеге (троугласта турпија) и масат (округла турпија). На креденцима су обавезно стајале четири лимене правоугаоне кухињске кутије, поређане по величини. Кутије су биле беле боје, украшене овалном плавом сличицом дечака са
куварском капом и огромном варјачом. Креденац је у горњем делу имао застакљени део где су држане чаше, шоље за млеко, шољице за кафу, тацне, сланик,
пловку са слатким (стаклену посуду са поклопцем у облику пловке), полић (чокањ од пола литра) са ракијом и слични фини кухињски предмети. На пристојној висини – да га деца не дирају – стајао је сат будулник. Пловка и полић се
већ одавно не користе, а у оно време, осим кафе, било је обавезно послужити
госте слатким или медом и домаћом природном шљивовицом.
Чесма с месинганом славином и полулоптастим ливеним тучаним
лавабоом, била је у углу кухиње, а сандуци за дрва и угаљ – поред шпорета.

Тучани лавабо и носачи код железничке станице
Код железничке станице су чекали носачи са колицима, јер се путовало са пуно пртљага. Нарочито ако се човек враћа од родитеља или рођака
из родног села.
Од догађаја који су обележили период нашег одрастања, грехота
би била не поменути слетове за Дан младости и првомајске параде. Сам слет и
атмосвера на стадиону за 25. мај, могли би да добију високу прелазну оцену на
ранг-листи наших успомена, али одласци до стадиона, били су право малтретирање за децу нашег узраста. Имали смо тада 6, 7 или 8 година, и нисмо више
били деца за ношење. А путовало се градским превозом, до Аутокоманде. У
аутобусу је обавезно била ненормална гужва. Глава детета тог узраста је таман
испод висине пазуха одраслих путника и имали смо утисак да ћемо се угушити.

13
Од Аутокоманде до стадиона се ишло пешке, у непрегледној колони, која уопште није водила рачуна о деци нашег узраста. Сваки час те неко муне, ћушне,
саплете, начепи и оде даље. У ходу се то и не примети, али се накупи и запамти. Исто се понављало, само обрнутим редом и приликом повратка кући.
Осим слетова, редовно смо гледали и првомајске параде. Родитељи
су нам стављали плаве капе титовке и црвене пионирске мараме. Место се
заузимало негде у Булевару. Окупљали смо се најмање два сата пре почетка
параде, а постројени војници су знатно дуже чекали команду за покрет. Док
смо чекали почетак дефилеа, први пут у тој години – добијали смо сладолед.
С интересовањем смо пратили дефиле пешадије, моторизованих,
артиљеријских и оклопних јединица, а врхунац узбуђења током параде, била је
бука коју су, приликом прелета, стварали млазни авиони.
После параде смо одлазили да видимо кратере и нагомилане гранитне коцке које су направили тенкови, маневришући на углу Булевара и
улице Господара Вучића. Догађало се да буде оштећена и трамвајска пруга. То
је био саставни део ритула гледања параде.
Скоро сваке године за Први мај је падала кратка пролећна киша.
Већина нас, сваког лета је са родитељима ишла на море. Још пре
краја школске године смо почињали да се "припремамо" на Сави код Старог
сајмишта.

Плажа на Сави код Старог сајмишта
Наша генерација је кренула у школу у септембру 1959. године.
Шездесете памтимо по стицању школских знања, али и по другим
догађањима. Посебно је богата догађајима за незаборав била 1961.
Још пре Нове године су почеле пророчанске приче о томе како ће
се за 1961. борити силе добра и силе зла (Бог и Сотона), јер се подједнако чита
и "одозго" и "одоздо". Као да се силе добра и зла не боре увек и око свега.
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У овакву најаву се савршено уклопио један астрономски догађај –
потпуно помрачење Сунца. Догодило се 15. фебруара, а Евровизија је вршила
директан ТВ преснос, тако да су могли да га прате и гледаоци ван Француске,
Италије и Југославије – где смо помрачење посматрали кроз обично загарављено стакло и ми који тада нисмо имали телевизоре.
Крајем зиме је из Америке стигла сензационална вест да је највећу
филмску награду Оскар добио је Душко Вукотић за цртани филм "Сурогат". Пре
тога, на оскаре за цртаће је био претплаћен готово искључиво Волт Дизни.
У априлу месецу, први пут у историји, Јуриј Гагарин је у космичком броду успешно облетео Земљу и вратио се жив и здрав из Свемира.
Током првомајских празника, Совјети су изнад своје територије
оборили амерички шпијунски авион. Неколико дана касније, пропала је инвазија Америке на Кубу у Зливу свиња. Ситуација у свету се драматично компликовала.
Током летњих месеци Руси су увели блокаду Берлина, а у августу
су око источног дела града почели да праве два ипо метра висок армиранобетонски зид. Наши родитељи су забринуто читали новине, вести на радију су
се слушале као да је је реч о преносу утакмице, а у комшилуку се ни о чему
другом није ни разговарало.
У септембру је у Београду одржана оснивачка конференција Покрета несврстаних земаља.

Почетком шездесетих, на београдским улицама су се
појавили нови аутобуси марке Leyland (Зелени венац)
Крајем године се ситуација стишавала, а из Стокхолма је стигла
вест да је Иво Андрић добитник Нобелове награде за књижевност.
У јесен следеће године, на другом крају света избила је Кубанска
криза, а крајем новембра 1963. убијен је председник Џон Кенеди.
О поменутим догађајима, ми школарци смо опширно слушали на
школским часовима, читали у дечијим листовима, гледали на телевизији; учили
гомилу неразумљивих фраза и израза, које смо и после наставе понављали као
папагаји. Писали смо саставе, цртали дрвеним и воденим бојама слике, а ништа
заправо нисмо примали превише озбиљно.
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Био је то само почетак деценије, током које су беснели ратови у
Алжиру, Конгу, на Блиском истоку и у Вијетнаму. Са историјске сцене су (на
различите начине) заувек отишле вође све четири светске суперсиле: Черчил,
Кенеди, Де Гол и Хрушчов. Али су много искренију жалост побудиле смрти Че
Геваре, Јурија Гагарина, Мартина Лутера Кинга и Волта Дизнија.
Врхунац "драмског заплета" се одиграо током грађанских протеста
широм света 1968. године, а расплет је обележен шетњом Нила Армстронга по
Месецу и концертом у Вудстоку, који представља симбол осујећења огромне
позитивне енергије, оптимизма и наде милиона младих људи, осујећене масовном употребом ЛСД-а (Lysergic acid diethylamide – Диетиламид лизергинске киселине). Централна обавештајна служба ЦИА је касније признала да је, током
шездесетих година, потајно дрогирала хиљаде америчких грађана ЛСД-ом.
У Београду је крајем шездесетих година пробијен Теразијски тунел
између Нушићеве и Бранкове улице.

Паркинг у Нушићевој – на овом месту је данас улаз у
Теразијски тунел и подземни пролаз
У подземном пролазу код Теразијског тунела, самопослуга је била
отворена по читав дан и ноћ. Београђани су је назвали дракстор, а за свакога
ко се мало више труди од осталих, говорило се: "Ради к'о дракстор".
Изградњом хотела "Славија" и "Лондон", Сурчинског аерoдрома,
зграда Генералштаба, Звездине "Маракане", Мостаске петље, моста "Газела" и
Теразијског тунела, Београд је током шездесетих година почео да поприма
обрисе озбиљне вароши. Тек седамдесете су му донеле "Београђанку", "Сава
центар", "Генексове" куле, низ нових насеља по ободу и мноштво нумерисаних
блокова на Новом Београду.
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Насељавање Бановог брда
Већина нас матураната из '71. се доселила на Баново брдо средином шездесетих, како су довршавана насеља између игралишта "Чукаричког"
и Пожешке улице (од пијаце до старе аутобуске окретнице). Пре тога, насеље
на Бановом брду се завршавало Пожешком улицом, и то на доњој, парној
страни. На непарној страни Пожешке, готово да није било кућа – превладавали
су шумарци, ливаде и обрадиво земљиште. Игралиште "Чукаричког", било је на
заравни код данашњег првог солитера изнад пијаце, а пијаца је била испред
Општине, где се данас налази хотел "Шумадија". Прве двоспратне стамбене
зграде су били павиљони у Љешкој улици – код "Соколане" (касније ДТВ "Партизан"). После рата су, за раднике "Београдско графичког завода", подигнуте
зграде између школе "Јосиф Панчић" и ресторана "Михајловац".

Leyland на раскрсници код старог "Лондона", 1963.
Пред почетак изградње солитера, "Чукарички" је пресељен на врх
Брда. Данашњи помоћни терен иза стадиона, био је у то време главни. Није био
ограђен и није имао траву, већ је био прекривен шљаком. Поред Топчидерке је
игралиште "БАСК". Недељом пре подне, утакмице су као домаћи, наизменично
играли "Чукарички" или "БАСК". Ми клинци смо улазили бесплатно и страсно
смо навијали за два "наша" клуба. Нови стадион, терени за кошарку и управна
зграда "Чукаричког", саграђени су крајем седамдесетих година.
Школа "Бановић Страхиња" није била завршена 1964. године, као
ни солитери изнад пијаце. Најпре су сазидани анекси и одмах је почело усељавање. Наколо је било огромно градилиште, где су по цео дан тутњали камиони шлепери, кипери, миксери, грађевинске машине, високе кранске дизалице,
пнеуматски ударни чекићи. Стазе и пролази око зграда били су закрчени нас-
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лаганим бетонским плочама, арматуром, грађевинским материјалом, палетама
са керамичким плочицама, грађевинском столаријом, паркетом, радијаторима,
водоводним и канализационим цевима, лавабоима, кадама, WC шољама итд.
Тек следеће, 1965. године, приведени су крају радови на изградњи
солитера у улици Пере Тодоровића, a пијаца је пресељена са Шумадијског трга
на локацију изнад Пожешке. Деца из солитера и попречних улица су започела
друго полугође у новој школи (која још није добила име "Бановић Страхиња" –
него у ђачким књижицама пише: школа у улици Кнеза Вишеслава).
Живот у насељу је почео да се нармализује.

Изградња солитера на Бановом брду је завршена 1965.

Исте године је завршен и Генералштаб у Немањиној
Иза последњег солитера (Стеве Тодоровића 35) још увек се налазила почетна станица "Космај", са које је некад полазила излетничка "пионирска железница". Недалеко од станичне зграде је била скретничарска кућица, у
којој је живео један деда налик на клошара. Чувао је неколико паса. Није био
наметљив, али кад год сретне неко од нас деце, отпочињао је разговор. Изузетно интелигентан, образован и занинмљив човек. О Пионирској прузи су нам
причала старија деца која су пре нашег досељења живела на Бановом брду. Са
школом су одлазила у Кошутњак и возила се том железницом.
Пруга је била изнад улице Стеве Тодоровића, а скретала је узбрдо
између Изворске и Зимоњићеве. У Жарковачкој улици је била станица "Златар".
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Станица Космај и призор са Пионирске пруге
Улицу Кнеза Вишеслава је пресецала близу данашњег покривеног базена. Станица "Сутјеска" је била испред Пионирског града. Она је касније дограђена и
преуређена у ресторан "Аца деветка". Као и на осталим станицама, ту је, имало
два колосека, скретница и једна скретничарска кућица. Од свих грађевинских
и саобраћајних објеката на пионирској прузи, једино је та кућица остала непорушена. Она почетком ХХI века служи као остава алата за чишћење паркинга код ресторана "Аца деветка". После станице "Сутјеска", кроз Пионирски
град и Кошутњак, стизало се до падине изнад насеља Кијево, где је била
последња станица "Јастребац".
У време кад смо се ми доселили на Баново брдо, Пионирска железница већ одавно није радила. На многим местима дуж трасе, још увек су се
могли видети једино отисци пружних прагова на које су биле положене шине.

Железничка станица Чукарица и
раскрсница "Мостар" пре изградње петље
Права железничка пруга уског колосека имала је станицу Чукарица иза Шећеране. Воз је долазио од Сарајева, преко Шарганске осмице, Ужица,
Чачка, Горњег Милановца и Љига. Крак ове пруге се код Лајковца одвајао према Ваљеву. То је била чувена, у народној песми опевана, Лајковачка пруга. Воз
је улазило у станицу Чукарица непосредно из тунела, док је следећа станица
био Београд. Улаз у чукарички тунел је био на другој страни брда код познате
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кафане "Два лађара". Тамо је била рампа преко Радничке улице, а пруга је даље водила према Остружници, Малом и Великом Борку, Дивцима, Лајковцу...
Саобраћај на прузи уског колосека је обустављен 1967. године, због изградње
пруге Београд–Бар.
Чукарица је имала и трамвајску линију – број 4.
Једноколосечна трамвајска пруга је ишла од "Господарске механе",
подвожњаком испод железничке пруге, мостићем преко Топчидерске реке,
Радничком улицом поред "Југопетрола", "Шећеране" и "Минела" до окретнице
испред бензинске пумпе, која се налазила на месту где данас почиње насеље
Чукаричка падина. Осим последње станице, постојала је још једна, код улазних
капија у "Југопетрол" и "Шећерану". Трамвај који долази од Новог гробља морао је да сачека код "Господарске механе", јер до окретнице није било могуће
мимоилажење. У другој половини шездесетих, линија број 4 је скраћена до
"Сајма", због проширења Радничке улице и изградње два надвожњака: код
"Господарске" (преко железничке пруге) и код "Шећеране" (за Баново брдо).
Са трамвајске окретнице на Чукарици су полазили приградски аутобуси, који
су Лазаревачким и Обреновачким друмом одвозили путнике, према Сремчици,
Моштаници, Железнику, Умци, Баричу, Рушњу, Мељаку, Барајеву....
У близини трамвајске окретнице је било неколико радњи. Клинцима је најзанимљивија била гвожђара, у којој су продаване свакојаке потрепштине за кућно мајсторисање, као што је ручни алат, кваке, шарке, катанци,
браве, резе, ланци, шрафови, ексери, а и лонци и корита од поцинкованог лима. До ње је била штофара, где је породавано платно на метар, постава, цугер,
вунице за штрикање, конци за хеклање, шивење и вез, постељина, фротири,
кухињске крпе итд. Имала је и на Брду штофара, на углу Боре Марковића и
Пожешке – продавница "Плитвице" (или "Базар"?). Поред штофаре и гвожђаре,
у Радничкој су биле и пиљарница, касапница и наравно – пекара. Осим поменуте кафане "Два лађара", која је од јутра фунционисала као станични бифе
или кантина за запослене у оближњим фирмама, на углу Високе и Радничке,
била је још једна кафана "Велика Чукарица". Имала је башту, а у вечерњим
сатима је наступао кафански оркестар. Ту се долазило да се метну ноге под
астал и добије јело по поруџбини.
Уз обалу Саве, све до ушћа Топчидерке, на везу су били теретни
бродови и шлепови, а на Аду се ишло чамцем. Чукарица се рачунала до Љешке
и Зрмањске улице, а изнад тих двеју улица је Баново брдо. У Пожешкој улици,
код Хиподрома, са горње (непарне) стране, налазила се Станица милиције
Чукарица. На тој страни улице није било кућа све до Шумарског факултета.
Милиција је, после изградње нове зграде Општине, пресељена у Љешку.
Аутобуси на линији 33, Зелени венац – Пионирски град, окретали
су се код улаза у Пионирски град, а зими – кад се оближња узбрдица заледи –
ишли су до Филмског града. Док је пијаца била испред Општине, радила је
линија 33л Зелени венац – Школа, јер је ту било највише путника (пре II светског рата школа се звала "Матија Бан", а данас "Јосиф Панчић"). Аутобуси су се
окретали уличицама које су окруживале пијацу. Када је почела масовна изградња и насељавање изнад Пожешке, прорадила је линија 33а, Зелени венац
– Баново брдо, која се завршавала окретницом на углу Пожешке и Требевићке.
Крајем шездесетих, Баново брдо је добило и аутобуску линију 23
од Карабурме до поменуте окретнице на углу Пожешке и Требевићке, а преко
Чукарице је прорадила линија 56 Зелени венац – Петлово брдо.
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Изградња моста "Газела" и мостарске петље, 1969.

Трамвајкса пруга за Баново брдо и нови аутобуски и трамвајски
терминус су пуштени у рад 1986. године. Терминус се налази на самом крају
Пожешке, стотинак метара даље од старе аутобуске окретнице, на којој су осим
ондашње отправничке кућице, остале наше многобројне успомене.
Жарково је било класично сеоско насеље. Пољопривредна домаћинства с економским двориштима и помоћним зградама, домаћим животињама
и запрежном механизацијом, била су уобичајена чак и у Трговачкој.
Међутим, и тамо је почела масовна стамбена изградња, па је пређашња линија 31 Гепратова – Жарково, појачана и подељена на две: 31а Гепратова – Беле воде и 31б Гепратова – Церак. (касније линије 51 и 52)
На Бановом брду имају три споменика борцима изгинулим у I и II
светском рату. Прва два су (својим и српским војницима) подигли Немци на некадашњем војном гробљу на коме су сахрањени војници обе зараћене стране,
изгинули у борбама за Београд, 1915. Налазе се код улаза камп "Кошутњак".
Трећи споменик се налази у парку изнад Пожешке, а посвећен је
Чукаричанима погинулим у Народноослободилачком рату 1941. – 1945. Раније
је тај споменик стајао изнад бензинске пумпе, на травнатој заравни, на коју је
1966. године пресељена пијаца.

Споменици палим борцима – на Бановм брду
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Гимназијски дани
У септембру 1967. смо кренули у ХIII београдску гимназију.
Гимназија је била нова школа, отворена тек три године раније.

Наша разредна Иванка Чобански
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Абрамовић Виолета Бјеловук Мирослав

Ватовић Зоран

Ерак Бранка

Вацић Љубинка

Ивановић Весна

Булајић Верица

Даниловић Снежана

Јаковљевић Милан

Јеличић Борислава Јовановић Дорјанка Караџић Љиљана
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Кнежевић Јездимир

Мандић Марија

Лазић Снежана

Малуцковић Даница

Марјановић Љиљана Маторчевић Надежда

Миленковић Мирољуб Мирковић Мирко

Огњановић Миодраг

Нешић Ивана

Ојданић Славко Павловић Милорад
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Петровић Милоје Петровић Снежана

Рашовић Радивоје

Смиљанић Слободан Ступавски Ружица Тодоровић Живан

Томасовић Никола

Томић Зорица

Ћосић Томислав

Цонић Светлана Чворовић Александар Шешлија Љиљана
Пошто се у даљем тексту наши професори, а и матуранти из IV/4

25
помињу и по именима, а и по надимцима – ево њихових имена и надимака:
Професори:
Иванка Чобански – Разредна, Српкиња, Чобанка
Ленка Желчевић – Рускиња
Бранко Пјешчић – Брка
Драгомир Радивојевић – Физа
Милутин Деспотовић – Деспот
Добрила Кршљанин – Кршљанка
Љиљана Миљковић – Латинка
Љиљана Коцић – Хемичарка
Живорад Чолић – Жика Пушка
Матуранти:
Бјеловук Мирослав – Миша
Булајић Верица – Булајићка
Ватовић Зоран – Зоф
Вацић Љубинка – Љупка и Вацке
Даниловић Снежана – Даниловићка
Ерак Бранка – Бранчуља
Јаковљевић Милан – Јаков
Јеличић Борислава – Боркица
Караџић Љиљана – Караџићка
Кнежевић Јездимир – Језда и Мирче
Лазић Снежана – Лаза и Лазићка
Малуцковић Даница – Дана
Манчић Мирослав – Манча
Мандић Марија – Маца
Марјановић Љиљана – Љиља
Маторчевић Надежда – Матора и Нада
Миленковић Мирољуб – Шиља
Мирковић Мирко – Рибоња и Кинез
Огњановић Миодраг – Огњен
Ојданић Славко – Доја и Ојдана
Павловић Милорад – Паја и Мидода
Папић Драган – Папке
Петровић Снежана – Снешка и Петровићка
Рашовић Радивоје – Раша
Смиљанић Слободан – Смиљке
Ступавски Ружица – Хаварија, Ру, Рушка
Тодоровић Живан – Шеф
Томасовић Никола – Томас
Ћосић Томислав – Ћоса
Цонић Светлана – Цеца
Чворовић Александар – Чворке и Чвоки
Шешлија Љиљана – Сесили
Абрамовић Виолета, Ивановић Весна, Јовановић Дорјанка, Нешић
Ивана, Петровић Милоје и Томић Зорица нису имали надимке.
На претходним страницама недостају фотографије Папић Драгана
Папкета, Марјановић Радише и Манчић Мирослава Манче, а Весна Ивановић је
ванредно завршила IV разред и годину дана нас пре осталих уписала Стомато-
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лошки факултет. Тако да је у IV/4 било укупно 40 матураната.
Улица Љешка, између Гимназије и Хемијско-технолошке школе,
још није била асвалтирана, па смо увек кад киша разблати земљу, одлазили у
"Хемијску" да купимо кифле за доручак – преко послаганих дебелих дасака.
И још један бисер: од почетка до краја нашег школовања, субота је
била редован радни дан. Ни криви ни дужни, за 12 година основног и средњег
образовања, прерачунавајући суботе, "накупили" смо школских часова за читава два разреда и једно полугође више него наша деца касније.
Осим тога, били смо и прва генерација која је – поред матурског
рада – морала у оквиру велике матуре да полаже испите из још пет предмета.
Већина професора су били млади људи, једва десетак – дванаест
година старији од гимазијалаца. Старију генерацију су чинили професор филозофије Бранко Пјешчић, физике Драгомир Радивојевић, математике Милутин
Деспотовић, географије Рада Максимовић Драговић, биологије Нада Бјеле и
Васа Сурчински и астрономије Миша Аксентијевић.
У млађу генерацију су спадали: Иванка Чобански (наша разредна)
– српскохрватски, Ленка Желчевић – руски језик, Љиљана Коматина – историја, Маја Јакшић – психологија, Ранко Стојић – социологија, Радиша Стошић и
Дејан Шантић (брат глумца Гојка Шантића) – општетехничко.
Средњих година су били: Добрила Кршљанин – математика, Љиљана Коцић – хемија, Љиљана Миљковић – латински, Аница Томић и Славка
Вуков – историја, Марија Живановић, Љуба Нешић и Срба Поповић – фискултура. Предвојничку обуку и филозофију је предавао Живорад Чолић, кога су
сви (и ученици и његове колеге) звали Жика Пушка.
Директорка је била професорка књижевности, Мирјана Чабрић.
Од другара из разреда, близу гимназије и изнад пијаце су живели:
Славко, Милоје, Смиљке, Шешлија, Нада, Лазићка, Мирко, Весна, Миленковић,
Чворке, Љупка, Цеца, Верица, Бјеловук, Језда, Дорјанка, Боркица, Манча; доста их је становало у околини старе окретнице: Раша, Зоф, Ружица, Бранка,
Папке, Јаков, Ћоса, Петровићка и Даниловићка. Огњен, Живан, Љиља Караџић,
Љиља и Радиша Марјановић, Даница и Маца су путовали из Жаркова, Железника, Сремчице, Моштанице, Рушња, а Никола Томасовић – чак из Сурчина.
Ми Брђани смо највише слободног времена проводили у дружењу
после школе. Готово никад се нисмо картали, иако сви знамо преферанс, реми,
канасту, покер, таблић. Највећи део времена смо проводили у учењу или у разговору о темама као што су: спорт, музика, филмови, књиге, стрипови, политика и све остале дневне актуелности. Дакле, омиљена забава нам је било –
чисто зезање, доклица, или како се онда говорило – глуварење.
На почетку другог разреда смо се опредељивали за природно-математички или друштвено-језички смер. Тада је од деце из I/2 и I/3, која су се
определила за природно-математички смер, оформљено одељење II/4. Баш
тада, у наше одељење је стигла једна нова девојчица – Ружица Ступавски. У
прво време на њу смо слабо обраћали пажњу, јер се она највише дружила са
Снежаном Лазић. Ружица се ни по чему није истицала. Имала је дугачку смеђу
косу, равну – без увојака. Никад није користила шминку. Једини украс на
њеном лицу је младеж изнад леве усне – близу носа. Ни накит није носила.
Одевање – савим обично – без деколтеа или кратких минића, какве су многе
девојчице тада волеле да носе. Ципеле – равне без штикли. Није се трудила да
привуче пажњу атрактивношћу одеће, шминке или накита, а изгледала је баш
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супер. Од школских предмета је највише волела Српско-хрватски језик и прочитала је све књиге из лектире, а посебно су јој били драги наши песници:
Јован Дучић, Лаза Костић, Милан Ракић... Можда је и због тога зрачила само
њој својственом магичном унутарњом лепотом.

Ружа
Ружа се по нечему ипак разликовала од осталих девојчица из II/4.
Она се једина према дечацима опходила на исти начин као и према девојчицама – отворено, непосредно, некако пајташки. Онда, када смо сви ми (и дечаци
и девојчице) тек почињали (онако "изистински") да се интересујемо једни за
друге, много смо се устезали и успијали. Цвикали смо да се не обрукамо, да не
добијемо "корпу". Само је Ружа "мртва 'ладна" пленила својом харизмом и сви
смо волели да будемо у њеној близини.
Она никоме није била девојка, а ми смо сви били њени дечаци.
То је потрајало до 12. априла 1970. године, када је Зоран Ватовић
приредио рођенданску журку. После Зофове журке, наша Ружа је почела да се
забавља са Мирком, а остали дечаци су се лагано "дистанцирали".
Журке су биле омиљени облик дужења. То је окупљање друштва у
вечерњим сатима уз слушање музике и лако послужење (сендвичи и колачи).
Журке су углавном приређиване да се обележи нечији рођендан, мада је било
и другачијих повода, посебно када је некоме рођендан у време летњег распуста, онда он одабере било који датум и приреди журку "онако".
Сви смо радо слушали рок музику. Увече (после заласка Сунца),
испред зграде смо на транзистору слушали Радио Луксембург. Морала је да се
сачека ноћ, јер је програм емитован на средњим таласима, па преко дана
уопште није могао да се ухвати сигнал. На тај начин смо се информисали о
најновијим кретањима на музичкој сцени. Постојале су музичке емисије на ТВ-у
и "Радио Беогаду", а и часописи који су се бавили музиком – магазини "Yu rock"
и "Džuboks", али су тамо вести стизале са неколико недеља закашњења.
Занимљиво је поменути да су у то време из Београда могле да се
купе најновије плоче, које су стизале поштом директно из Лондона. У магазину
"Džuboks", објављиване су топ листе из Енглеске и САД. Испод топ листа, у дну
стране био је оглас са подацима о начину како се могу наручити плоче из
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Лондона. Као платежно средство прихватани су динари (цене су биле и дате у
динарима). У више наврата смо куповали плоче на овај начин. У Београду смо
плоче куповали у комисионима и у специјализованим музичким продавницама.
Ретко ко од другара из разреда је имао грамофон, а плоче са рок
музиком, осим Раше, Зофа и Чворкета, готово нико. Зато су они своје плоче и
грамофоне шетали по журкама и тамо пуштали музику – десетак година пре
него што смо у Београду чули реч "диск-џокеј". Најомиљеније песме су биле:
"Whinter shade of pale" – Procol Harum, "Man of the world" – Fleetwood Mac, "Je
t'aime moi non plus" – Серж Гејнзбур и Џејн Биркин, "Bridge over troubled water" –
Сајмон и Гарфанкл, "First time ever i saw your face" – Роберта Флек, "Feelings",
"My way", "If you go away" – Ширли Бејси, "Stand by me" – Бен Кинг, "When a man
loves a woman" – Перси Слеџ, "Nights in white satin" – Moody Blues, "Crying time" и
"I can’t stop loving you" – Реј Чарлс, "Child in time" – Deep Purple, "My baby just
cares for me", "I put a spell on you", "Feelin' good" – Нина Симон, "With a little help
from my friends" – Џо Кокер, "Ain't no sunshine" – Бил Витерс, "House of the rising
sun", "Blowin in the wind" – Џоан Баез, "Cry baby" и "Summertime" – Џенис
Џоплин, "Simply the best" – Тина Тарнер, "Hey Joe" – Џими Хендрикс, "Blowin' in
The Wind", "Like a Rolling Stone", "Just Like A Woman" – Боб Дилан, "Yesterday",
"Come together", "Eleanor Rigby", "Let it be", "Something", "Hey Jude" – Битлси,
"Satisfaction", "Jumpin' Jack Flash", "Paint it black" – Стоунси, "Whole lotta love",
"Since I've been loving you", "Dazed and confused" – Лед Цепелин, "Masterpiece" и
"Papa was a rollin stone" – Темптејшнс, "Riders on the Storm" – Дорси, "Rain and
tears", "Marie jоlie", "End of the World", "It's five o' clock" – Afrodite’s child, "Black
magic woman", "Soul sacrifice", "Samba pa ti", "Oye komo va" – Карлос Сантана...
Журке су се обично завршавале око поноћи, па су плоче и грамофон остајали код домаћина, а наредног дана пре подне се долазило по њих.
Ако су домаћину оба родитеља била запослена, сутрадан пре подне смо правили "матине репризу" журке (са навученим завесама).
Још више од музике, наше интересовање и активно ангажовање
после школе посвећивали смо бављењу спортом. И то не само рекреативно.
Мирко Мирковић је био омладински рекордер и репрезентативац у пливању.
Никола Томасовић, такође рекордер и репрезентативац, у атлетским бацачким
дисциплинама, а имао је запажене резултате и у десетобоју. Живан Тодоровић
и Миодраг Огњановић су били фудбалери. Јездимир Кнежевић је тренирао тенис и био је великој дилеми да ли да се посвети спорту или студијама. Верица
Булајић, Љубинка Вацић, Нада Маторчевић, Снежана Петровић, Александар
Чворовић, Мирољуб Миленковић, Славко Ојданић... такође су тренирали, али
нису имали запаженије резултате осим наступа за екипу Гимназије.
Улазак у атлетску екипу није било ни мало наивно остварење, јер
је ХIII Гимназија редовно заузимала прво место на школским атлетским такмичењима у Југославији. Њени ђаци су били: Снежана Хрепевник – рекордерка у
скоку у вис, Ненад Стекић – рекордер у скоку у даљ и изванредан спринтер,
Никола Томасовић – омладински репрезентативац у бацачким дисциплинама,
Нада Забуновић – такође, само у женској конкуренцији, Милован Вржина –
свестрани атлетичар, Ивица Матијевић и Небојша Тошић – кратко и средње
пругаши, Верица Булајић – кратке пруге и скок у вис, Нада Маторчевић и
Чворке – бацање кугле итд. То је био комбиновани јуниорски састав атлетских
клубова "Црвена зведзда" и "21. мај" из Раковице.
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Школска атлетска такмичења су одржавана целе године. Два пута
годишње у Макишу је трчан обичан крос, и још два пута орјентациони крос.
Осим тога, у Спортском центру Кошутњак је два пута у сваком полугођу одржаван спортски дан. Сви ђаци су скакали у вис и у даљ, бацали куглу и трчали
100м и 1000м. Ученици који остваре најбоље резултате на кросевима и спортском дану су позивани на изборно такмичење за екипу гимназије, која је
учествовала на првенствима Београда, Србије и Југославије.
Међународних школских такмичења није било.
Као вишегодишњи победник свих атлетских такмичења на којима
је учествовала, екипа ХIII београдске гимназије, добила је ујесен 1970. године
позив да учествује на омладинском спортском сусрету Букурешта и Београда.
Сусрет се састојао од атлетског митинга и фудбалске утакмице. Фудбалери су
били, такође вишеструки прваци Југославије, генерација омладинаца "Црвене
звезде", предвођена Зораном Филиповићем и Душаном Стајом Николићем.
Атлетска екипа Гимназије броји око тридесет такмичара. Школа је
имала приближно исто толико одељења, што значи да је у просеку из једног
одељења могао да се очекује по један, евентуално два такмичара. У аутобусу
за Румунију је из IV/4 било укупно четворо путника: Верица Булајић, Нада
Маторчевић, Никола Томасовић и Александар Чворовић.

Верица, Нада, Томас и Чворке
Већини је то био први излазак ван граница Југославије – што је у
оно време за обичне смртнике представљало тешко оствариво постигнуће.
Била је то предивна екскурзија.
Путовало се са два аутобуса дуж читаве Румуније. У одласку поред
Дунава, а у повратку кроз централну планинску област те земље. Од Београда
смо ишли преко Вршца до границе, а онда с румунске стране до Турн Северина,
где је било преноћиште. Радови на преграђивању Дунава, ради изградње
хидроцентрале Ђердап, били су у пуном јеку. Наредног дана, код сваког већег
града аутобуси су се заустављали због одмора и краћег разгледања.
Румунија је била земља с неупоредиво нижим животним стандардом од Југославије. Људи су били скромно одевени. Аутомобила је било веома
мало, и то искључиво источноевропске производње. У старијим деловима градова, зграде су биле оронуле, а у новоизграђеним насељима није имало зеленила ни било кавих других садржаја, осим простора за преноћиште. Где год би
се аутобуси зауставили, кад изађу спортисти у црвеним "Адидасовим" тренеркама и патикама, гледали су их као ванземаљце.
Другога дана увече, аутобуси су стигли у Букурешт. Смештај је био
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у хотелу "Викторија". Дошли су увече, па споља није могло много да се види,
али унутрашња опрема је указивала да је то предратни објекат. Све је било чисто и уредно и исправно, али старо бар тридесетак година. Да би имали новца
за џепарац, гимназијалци су из Београда (ради продаје) понели "вегету", жваке
и хулахопке. Сву донету робу, откупиле су им собарице већ прве вечери. Од
добијеног новца, купили су сувенире и провели се боговски наредних дана.
Сутрадан, кад су изашли у град, били су веома изненађени. Букурешт је, у односу на Београд био прави велеград. Широки булевари, у недоглед
окружени блоковима вишеспратних зграда (неупоредиво са стотинама приземних кућерака у "кругу двојке"). Предратне и послератне палате, су сведочиле о
несумњивом економском потенцијалу земље. Паркови уређени беспрекорно, а
на очишћеним улицама неупоредиво више луксузних аутомобила него у унутрашњости. Возачи и пешаци строго поштују саобраћајне прописе, као да је реч
о много севернијим или западнијим делове Европе.
Храна је у хотелу била квалитетна и у довољној количини. Једино
је хлеб био превише црн и превише гњецав за укус наших путника.
Трећег дана боравка у Букурешту, у раним поподневним сатима,
пред скоро пуним стадионом "Стаеуе", најпре је одржан атлетски митинг, а
потом и утакмица. Публику су углавном чинила деца средњошколског узраста и
кадети војних школа. Атлетски резултати били су на очекиваном нивоу, а
утакмица се завршила резултатом 1:1.
Следећег јутра су наши спортисти кренули назад. Путовало се
планинским пределима, а пренићиште је било у граду Сибиу на Карпатима. Последњег дана, уз краће задржавање у Темишвару, стигли су у Београд.
Што се редовних школских екскурзија тиче, у другом разреду гимназије смо ишли на једнодневни излет до Сремских Карловаца и Новог Сада –
тачније до Петроварадинске тврђаве. У Карловцима су нам највише причали о
Бранку Радичевићу, његовој поезији, Стражилову, опакој болести и прераној
смрти. Показали су нам Патријаршијски двор, Гимназију, Капелу мира на брду
где је потписан Карловачки мир, али је то све било некако споља и на брзину –
као да смо негде журили. А нисмо журили никуда, јер смо на Петроварадинску
тврђаву стигли тек што је прошло подне. Ту су нас проводали стазама и пролазима, уз причу о бурној истирији тврђаве. Од Келта, Римљана, Авара, преко
Византије, Угара, Сулејмана Величанственог, Еугена Савојског, до бана Јосипа
Јелачића, који је рођен у Петроварадину, баш испод тврђаве. Нама је од свега
тога најинтересантније било што велики часовник на сахат кули има "контра"
казаљке, па велика показује сате, а мала минуте.
У трећем разреду смо ишли на тродневну екскурзију по манастирима Србије, са ноћењем у одмаралишту "Борјак" у Врњачкој Бањи. Били смо у
Жичи, Студеници, Грачаници, Пећкој Патријаршији, на Газиместану, у Љубостињи и Лазарици. Те успомене помиње у песми, коју је написао као поздравно
слово, за тридесетпету годишњицу матуре, наш другар Живан Тодоровић:

Шта да вам кажем после свега?
Вама, чији се живот поделио у два века,
Вама, којима би Удружење старих Чукаричана
одмах доделило титулу почасног члана,
јер ви још памтите баште по Макишу, "Два лађара"
и како мирише јоргован у Љешкој, Високој
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и у Улици Кујунџић Лазара.
Знам да још памтите Жичу, Студеницу и Љубостињу,
Знам да се још сећате оних румених јабука испод Борјака.
Сећам вас се како вам давно у Бањи над бањама
свирају забрањену песму о Србији.
Сећам се како сте сазнали да је пијанство од чоколадног ликера
подједнако тешко као од шљивовице, љубави и вискија.

IV/4 испред манастира Студеница 1969. године
Сећам Вас се међ' хипицима на Страдуну,
поред логорске ватре у Бечићима
и поред песникове колевке у Његушима.
Ви четврто-четири, што данас славите године неке, од 1971. далеке.
Шта да вам кажем после свега ?
Шта да кажем вама, који научисте напамет силне стихове,
који прочитасте толике књиге, изучисте многе науке.
Вама, који сте пре других славили забрањене Нове године.
Вама, који памтите како је настао Rock 'n' roll.
Вама, којима је Хрват, Словенац и Босанац био брат и који знате
какав је осећај кад вам позивар уручи позив у рат.
Вама који сте најкраћи пут до моје младости,
Вама, данас, у некој тихој радости,
ипак, ипак ћу рећи нешто готово безначајно мало...
Драго ми је, необично ми је драго, што нисте од оних који су
стизали свуда и који су радили свашта,
што се сачувасте и остадосте исти, барем ви, четврто-четири
из седамдесет и неке, далеке.
Што сте били тамо где је требало да будете,
и што сте вечерас овде са нама, и што је то сасвим довољно.
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На матурску екскурзију смо ишли у Дубровник, Будву, Цетиње и до
Његошевог маузолеја на Ловћену. Путовало се авионом. У Дубровнику је био
смештај у омладинском кампу на полуострву Лапад (две ноћи). После разгледања града, прве вечери, већина ученика није била расположена за дуже шетње па смо, после вечере, отишли у диско-клуб на броду "Нептун", који је био
укотвљен у ували непосредно испод кампа. Нисмо тамо дуго остали, а када смо
кренули назад у камп, сачекала нас је група од пет-шест момака на једној
раскрсници и препречила нам пут, уз вулгарно добацивање, примитивно провоцирање и вређање на националној основи. Нас је било преко тридесет, тако да
они момци нису ни покушавали физички да се сукобе са целом групом, већ су
настојали да појединачним обраћањем некога издвоје. Ми смо се држали у групи, уз максимално уздржавање, јер нам је пред полазак речено да ће екскурзија бити одмах прекинута и да ћемо сви бити враћени у Београд ако дође до
било каквог инцидента. Дубровчани нису хтели да се склоне, а ми смо им
пришли целом ширином улице – раскрсница је била практично блокирана.
Напетост је све више расла читавих десетак минута, све док из правца увале
нису наишла два аутомобила према кампу. Група је тада направила пролаз за
аутомобиле и у том моменту је неколико најкрупнијих матураната једноставно
кренуло кроз отворени простор, а за њима и остали. Локални момци се нису
усудили да нас спрече.
Читавог наредног дана смо детаљно разгледали знаменитости Дубровника, а увече су другари пожелели мало "момачког" провода. Најпре смо
отишли у бар. Програм и атмосфера су били толико анемични, да смо убрзо
изашли одатле и разговарали о томе где би могли да нађемо конкретнију забаву. Наш разговор је чуо таксиста, који је понудио да нас по прихватљивој
цени, одвезе до неке кафане ван града, наговештавајући нам тамо провод
какав се у Дубровнику сигурно не очекује.
По говору се могло закључити да је таксиста Босанац. Одвезао нас
је десетак километара негде узбрдо, до кафане из које је трештала хармоника с
репертоаром на "тврдој ћирилици". Унутра дувански дим да не видиш прст пред
оком, а на поду нема шасне да згазиш игде где нема срче. Каже таксиста да ту
долазе Босанци који раде у Дубровнику и да је свако вече тако. Музичари су
свирали искључиво по наруџбини. Наручивао је по неко: "Војводо Синђелићу",
"Тамо далеко", "Јеремија", "Креће се лађа француска", а много чешће "Даворике
дајке" и остале "голицаве" песмице. Све сам забрањени репертоар.
У повратку, каже нама таксиста: "Море, паметни су Дубровчани.

Свако вече возим 'вако моје замљаке. Пола плате они веселници оставе у кавани, а не пош'љу кући у Босну". Вратио нас је до капије кампа, око два сата пос-

ле поноћи. Морали смо да прескачемо високу камену ограду, јер се капија
кампа у поноћ закључава.
Сутрадан смо аутобусима ишли до омладинског одмаралишта у Бечићима, где је такође било два ноћења. Успут смо користили трајект на линији
Каменари – Лепетани. По доласку из Дубровника, читаво поподне провели смо
на бечићкој палжи, а вечерње сате у старој Будви.
Мада је био почетак октобра месеца, кафићи у будванској тврђави
су били препуни страних гостију. Углавном су то били Скандинавци, Енглези,
Холанђани, а у највећем броју Немци, који су одседали у хотелском насељу
"Словенска плажа" (оном старом, које се 1981. срушило у земљотресу). У једној
од кафаница у будванској тврђави видели смо старијег виолинисту. Свирао је
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Немцима "Лили Марлен", а они му заденули два плава "петака" за гудало и још
га шутирају у задњицу.

Матуранти IV/4 на трајекту Каменари – Лепетане
Смиљке, Језда, Огњен, Ћоса, Чворке, Лаза и Боркица
Другог дана боравка у Црној Гори, ишли смо најпре у Цетиње, на
детаљно разгледање историјских знаменитости некадашње престонице, а потом
на Иванова корита, до Његошевог маузолеја на врху Ловћена. И на Цетињу и
на Ловћену је врвело од продавница сувенира. Многи матуранти су купили традиционалне округле црногорске капе са четири извезена оцила. По повратку с
Ловћена смо се цело поподне купали и сунчали, а увече смо сакупили све кесе,
папире и грање са плаже у Бечићима на гомилу и наложили велику логорску
ватру.
Последњег дана, био је повратак у Београд авионом из Тивта.
Из гимназијских дана вреди поменути и анегдоту везану за прерано преминулог професора биологије Васу Сурчинског, који је једном броју матураната из IV/4 био разредни старешина у првом разреду. Васа је био велики
навијач Црвене звезде. Средом поподне, када Звезда игра утакмицу, ђаци су
кришом уносили транзистор и слушали пренос. Васа би на почетку часа имао
обичај да каже: "Забрањено је слушати пренос утакмице, али ако неко дозна да

је повела Звезда, нека јави одмах, а ако поведе противник, нека то јави на крају
часа".

У време нашег сазревања, осећали смо, вероватно као и сви млади
људи на свету, потребу да будемо, креативни, маштовити, слободни од свих
страхова. Покушавали смо све оно што нам бране, а и све оно што од нас траже, да урадимо неспутани претходно установљеним шаблонима. Отуда је долазила наша потреба да будемо различити – у настојању да будемо бољи. Могао
је неко то разумети и као бунт – нисмо марили за то. Сензибилитет онога
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времена најбоље је осликан у два ремек дела са краја шездесетих: мјузиклу
"Коса" и филму "Лет изнад кукавичјег гнезда".
У трећем и четвртом разреду, дочекивали смо заједно (1970. и
1971.) православну Нову годину. То је тада био вид "забрањеног окупљања".
Кафане су углавном биле државне и радно време им се завршавало у десет
сати увече. Било је уобичајено да 13. јануара, већ око осам сати, милиција
почне да обилази кафане и да на упадљиво провокативан начин опомиње
пословође како те вечери неће толерисати рад ни минут дуже од "двдесетдва
нула нула". Нама је то био довољан разлог да се потрудимо и пронађемо могућност за организован дочек. Оба пута у приватним кафанама. Није нам ни на
крај памети било да на тај начин испољавамо национализам, него искључиво
тежњу ка слободи кретања и окупљања. У трећем разреду смо проскрибовану
нову 1970. годину чекали у Сурчину, а домаћин је био Никола Томасовић, док
смо 1971. били у Сремчици, код нашег друга Живана Тодоровића. Оба пута,
после дочека, смо ујутру отишли на наставу и остали до последњег часа.

Изглед XIII гимназије крајем шездесетих
Није било национализма међу нама у оно време, а рекао бих ни
данас. Волели смо нашу Југу искрено. Као деца смо се радовали свакој победи
или медаљи кошаркаша, ватерполиста, фудбалера, Мирослава Церара, Мате
Парлова, Маријана Бенеша или Ђурђице Бједов. Обожавали смо Брану Облака,
Иву Данеуа, Јосипа Ђерђу, Николу Плећаша, Рату Тврдића, Николу Пилића,
Жељка Франуловића, Ивицу Осима, Фахрудина Јусуфија, Вахидина Мусемића,
Асима Ферхатовића.
Уживали смо уз "Индексе", Јосипу Лисац, Терезу Кесовију, Мајду
Сепе, "Дубровачке трубадуре", Арсена Дедића, Кемала Монтена, Љупку Димитровску, Зафира Хаџиманова, Рељу Башића, Нелу Ержишник, Ану Карић, Бориса
Дворника, Фабијана Шоваговића, Шпира Губерину, Бобија Маротија, Здравку
Крстуловић, Бориса Бузанчића, Семку Соколовић – Берток, Адема Чејвана, Заима Музаферију, Реихана Демирџића, Изета Хајдархоџића, Мустафу Надаревића,
Абдурахмана Шаљу, Петре Прличка, као и млађаног Колета Ангеловског.
Најрадије се сећамо летовања у Ровињу, Макарској или на неком
од далматинских острва.
Домаћа лектира су били: Цанкареви "Краљ Бетајнове", "На кланцу"
и "Слуга Јернеј", затим "Сонетни венац" Франце Прешерна, па "Скуп", "Новела
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од Станца", "Дундо Мароје", "Господа Глембајеви", "Хрватски бог Марс", еп
"Осман", "Последњи Стипанчићи", "У регитратури", "Хасанагиница", "Дервиш и
смрт", "Леда", "Горски вијенац", "Луча микрокозма", "Тутуноберачите". Сад је
актуелно надгорњавање – на којим је све језицима писана наша лектира.
Младе нараштаје још нису опљачкали за Бранка Радичевића, Чика
Јову Змаја, Мику Антића, Душка Трифуновића... А кад ће – не знамо.

Завршетак гимназијског школовања, осим полагања матуре и доделе сведочанстава – за најбоље ученике је значио и доделу
"Диплома Вук Караџић".
То су ђаци који су за дванаест година школовања имајли све саме
петице. Укупно је било шест одељења матураната 1971. године, и сва су имала
35 до 40 ученика. Вуковаца је у читавој генерацији било шест: Јовановић Предраг, Јеличић Борислава, Јаковљевић Милан, Петровић Снежана, Миленковић
Мирољуб и Грил Невенка.

Јовановић Предраг, Јеличић Борислава, Јаковљевић Милан,
Петровић Снежана, Миленковић Мирољуб, Грил Невенка (вуковци –
матуранти '71.) и директор XIII гимназије, Мирјана Чабрић
Само Невенка и Предраг нису били из IV/4.
Дакле, од безмало 200 ђака из осталих пет одељења, било је двоје
вуковаца (приближно сваки стоти), а од 40 из IV/4 – било их је четворо (сваки
десети).
Само ми из IV/4 знамо каква је траума, али и подстицај за остале
ђаке, да не испаднеш дудук када мораш да одговараш после вуковца – јер се
то скоро свакодневно догађало. А било је још изванредних ученика, којима је
Диплома измакла за мало: Нада Маторчевић, Снежана Даниловић, Даница
Малуцковић, Весна Ивановић, Славко Ојданић, Слободан Смиљанић, па њима
уз бок: све три Љиље – Шешлија, Караџић и Марјановић, a такође и Јездимир
Кнежевић, Бранка Ерак, Бјеловук, Цеца, Верица, Љупка, Маца Мандић, Раша,
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Зоф, Милоје, Ћосић Томислав.... Све сјајни млади људи, чија сведочанства бележе одличан или врло добар успех, али ако би се данас – после 50 година –
додељивале дипломе за животно дело, сви редом би били вуковци.
После гимназије, тридесеторо нас из IV/4 завршили смо факултете
и то оне праве – државне, јер свакојаких приватних није ни било.
Полако али неумитно прошле су шездесете, а са њима и период
испуњен невероватном енергијом невине и наивне искрености и то не само у
животу матураната из IV/4, него уопште.
Седамдесете су донеле сасвим другачији шмек. Американци су заиграли пинг-понг дипломатију с Кинезима и детант с Русима. Фолирање и данајски дарови на највишем нивоу, били су својствени свим странама. Декларативно су побацали застареле буздоване и стреле, а у подрумима су наставили
да брусе и подмазују најсавременије јатагане и танџаре.
Почетком осамдесетих, Југославија је остала без Тита, а уз детант
ни несврстаност више није била толико важна као шездесетих. Неко је луцидно
приметио како је Маршал, изгледа са собом однео компас, па смо на путу у
светлу будућност почели све жешће да лутамо. Преломили смо бајаги шта више
нећемо, али нисмо имали појма шта заправо хоћемо. Тако је још осамдесетих,
почело је да узима маха лудило које се током деведесетих развило у потпуни
суноврат здравог разума, морала, елементарне културе и образованости, да би
кулминирало као тријумф необуздано агресивног сировог примитивизма.
Горчину и жал за Југославијом, ми не осећамо због територијалних,
националних или економских претензија. Васпитавани смо и образовани за
надметање знањем, врлином, ревношћу. Таман кад смо почели да пружамо највише и да стварамо услове за бољитак својој деци, наша једина животна прилика је преко ноћи срозана и скучена бахатим примитивизмом мача и магије, у
борби за чистоту крви и тла (читај: пљачку сваке врсте). Није нашој деци
проћердана држава – него прилика за нормалан живот. Бежећи од зла, већ
деценијама омладина хрли у свет, и томе се крај не наслућује.
Накратко су "демократске промене" бљеснуле надом, али је после
Ђинђићевог убиства, хорда Изногуда умногострученим ентузијазмом нахрупила
да постану калифи уместо Слобе. Слизали су се са најгрђим српским олошима и
наставили пљачку – охрабрени подршком и похвалама Еуропе и ММФ-а.
Ми који памтимо Јурија Гагарина, Андрићеву Нобелову награду,
љубљанско злато наших кошаркаша, шетњу Нила Армстронга по Месецу и све
учеснике Вудстока, осећамо ужасну горчину и стид, кад видимо како успаљена
руља на фудбалском стадиону, испод иконе Светог Саве, "борећи се" за Православље и Српство, помоћу напумпане гумене лутке која представља обнажену
жену, урла поклике упућене новинарки Бранкици Станковић:

Отровна си као змија, проћи ћеш к'о Ћурувија!
Курво, Бранкице, курво, Бранкице!

И док иста та руља, у срцу Престонице, на смрт премлаћује младића из Француске – Бриса Татона, а Држава и Црква се снебивају к'о млада
прво вече, не чуди нас што Еуропа тражи да се Србима, без обзира на укидање
виза, ипак прихефтају марвене ушне маркице.
Него, вратимо се ми причи о четвртом четири!
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Доцнија окупљања

Гимназијски дани су прошли, а наше дружење се наставило и наредних година и деценија. И не само дружење: Ружица и Лазићка су постале
куме, Бранка Ерак и Снежана Даниловић такође, Раша је био кум Зофу, Раша и
Смиљке су дупли кумови, а Верица и Чворке су се венчали.
На протекле деценије нас подсећају заједничке фотографије.

Момачки растанак: Алекса, Раша, Смиљке и Чворке

Пред завршетак студија, одлазак у војску, запослење и друге предстојеће радости и искушења, будући кумови Смиљке, Раша, Чворке и Алекса
Колаковић, провели су недељу дана у кући Чворкетовог деде, у планинској
недођији, у селу Пилатовићи код Пожеге, у пролеће 1976.
Први пут смо се окупили на десетогодишњицу матуре, у мају 1981.

XIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, ОДЕЉЕЊЕ IV/4, МАЈ 1981.
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Десетогодишњица матуре (1981.) Леви ред: Језда, Ружа, Лазићева,
Снежана Даниловић, Даница и Бранка Ерак. Средњи ред: Верица,
Чворке, Славко и Љиља Караџић. Десни ред: Бјеловук, Цеца и
Милоје Петровић (Ћоса, Зоф и Боркица – одсечени скроз лево)

На доњој слици, десно од Милоја Петровића: Шешлија, Смиљке,
Весна Ивановић, Снежана Петровић, Љупка Вацић,
разредна Иванка Чобански, Раша и Јаков

39

Верица, Караџићева, Бјеловук, Љупка, Језда, Цеца и Шешлија
(Бранка Ерак – окренута леђима)
у "Филмском граду", 1981.

Стоје: Лазићева, Раша, Весна, Караџићева и Чворке
Седе: Живан, Милоје, разредна Иванка Чобански, Боркица и Верица
(Даница Малуцковић – одсечена у углу)
у "Филмском граду", 1981.
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Бранка, Раша, Даниловићева и Славко
ресторан "Језеро" на Ади, 1991.

Зорица, Бранка и Раша – "Језеро", 1991.
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Ресторан "Врачар", 1996. године

"Стара Капетанија", 2001. године
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Стоје: Томас, Славко, Бранка, Љиља, Смиљке, Верица, Весна и Нада
Седе: Лазићка, Раша, Ружа, и Зорица

"Два јелена", 2006.
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Стоје: Даница, Раша, Марија, Весна, Чворке, Ружа, Живан, Огњен,
Лаза и Славко Седе: Мирољуб, разредна, Снежана, Нада и Боркица

"Два јелена" 2007.
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Марија, Нада, Шешлија, Живан, Бранка, Весна, Славко, Цеца,
Снежана, Љупка, Ружица, Чворке, Лаза, Раша и Зорица

"Михајловац", 2008.
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Стоје: Јаков, Чворке, Ћоса, Снежана, Језда, Нада, Славко, Раша,
Бранка и Смиљке; седе: Весна, Шешлија, Даница и Марија
сликао Живан у кампу "Кошутњак" 2009.

Рада Ојданић, Карџићка, Живан, Нада, Јаков, Снежана, Раша и
Шешлија – сликао Славко на Космају 2010.
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Четрдесетогодишњица матуре
и касније

Горњи ред: Чворке, Језда, Славко, Шешлија;
средњи ред: Ружа, Весна, Марија;
доњи ред: Лазићка, Раша, Петровићка, Живан и Нада
Чертрдесету годишњицу матуре смо прославили у хотелу "Шумадија" у суботу 28. маја 2011. године. Углавном је то "екипа" која се сваке прве
суботе у месецу окупља на Ади.
Посебно нас је све обрадовао долазак Језде из Енглеске.
Боркици смо "уписали" оправдани изостанак, јер је још увек била у
поступку рехабилитације после операције кука. Чворкету се термин прославе
уклопио "у минут до дванаест", јер је већ раније добио позив за операцију оба
кука на "ВМА" за 31. мај.
Језда је у понедељак 30. маја посетио Верицу и Чворкета, јер је
жарко желео да упозна њихову ћерку Иву и обе унуке. Читаво поподне прошло
је као трен у лаганом опуштајућем ћаскању, као пре четрдесетак година – у
гимназијско време.
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Још једна фотка испред гимназије

У хотелу "Шумадија"
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Стоје: Бранка, Раша, Лаза, Славко, Сесили,
Живан, Весна, Језда и Нада;
седе: Ружа, Чворке, Петровићка, Рада и Марија
У хотелу "Шумадија" 28. маја 2011. године
Чворке је оперисан у понедељак 6. јуна, а у четвртак су га у болници посетили Снежана Петровић, Ружица, Раша и Славко.
У суботу 11. јуна, у ресторану "Филмски град" одржана је централна прослава четрдесете годишњице матуре из 1971. Од другара из IV/4 био је
само Славко Ојданић са супругом Радом, која је ишла у IV/6.
Крајем јула Чворке је позван на рехабилитацију у бању "Селтерс"
код Младеновца. Прве суботе у августу дошли су му у посету другари из IV/4:
Нада, Петровићка, Ружа, Лазићка, Живан, Раша, Смиљке са Споменком и Славко са Радом. Ишли су на излет до споменика на Космају, па на ручак у кафану
"Стари друг" у селу Кораћица. Сви смо се обрадовали Смиљкетовом доласку,
јер га дуго нисмо видели, а Споменка је први пут била на оваквом окупљању.
Том приликом Живан нас је позвао да у септембру састанак померимо за другу суботу и дођемо код њега кући у Сремчицу.
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На Космају испред споменика – 6. августа 2011.

Код "Старог друга" у Кораћици (пронађи разлику)
Док нисмо стигли код Живана – нисмо ни знали да му је рођендан
10. септембра. Рекао нам је да у гимназијско време никад није могао да приреди журку, нити да долази на наше журке – јер далеко станује, па сад хоће то
да надокнади.
А кад смо стигли, уверили смо се да је он овом приликом желео да
надокнади сво оно послужење које би нам понудио на прославама рођендана
током читавог школовања (а не само у гимназији). Било је ту и рибе и меса и
свакојаких гарнирунга. Пића – по жељи – и домаћег и куповног. А на крају, као
што је на рођендану и ред – торта. Само није било свећица.
Посебна драж читавог догађаја је у томе што смо сами припремали
храну на таландари, коју је Живан наместио у дворишту у близини великог
славског астала, око кога смо сви могли комотно да поседамо. За оне који то не
знају: таландара је велики челични тањир од пољопривредне машине тањираче. Када се прави роштиљ, много је практичнија од решетке – нарочито ако
печете рибу.
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Чворке, Живан, Ружа, Нада и Снежана Петровић
у Сремчици – 10. септембар 2011.

Омамљени миомирисима продуката таландаре
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Блажено опуштени после клопе
У октобру и новембру, на Аду је долазила и разредна. Славко јој је
претходно дао наш "Споменар", и дуго смо се подсећали старих времена. Пошто
је разреднин муж Боба, машински инжењер, као већина нас присутних, то је
била додатна тема за причу и о студентским данима.
У новој 2012. години, прва субота пала је на Божић, па смо сусрет
померили за наредни дан – осми јануар, Ружин рођендан.
У фебруару и почетком марта је била велика хладноћа, а после
тога све до прве недеље маја време је било кишовито и ветровито.
Нисмо се у пуном броју окупили све до 12. маја. То је била 41.
годишњица матуре.
После онаквог уживања прошлог септембра, опет смо били код породице Тодоровић у Сремчици.
Овај пут, осим таландаре, радио је и котлић.
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Нови Велики мајстори – Ружа и Језда

Стари мајстори Чворке и Раша
и Живан сам – између две ватре
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Лазићка и Доја евоцирају успомене, а доктор се
удубио у "Монографију XIII гимназије"

Завршни призор из Сремчице 12.05.2012.
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Било би скроз погрешно закључити да смо у макар неком раздобљу
дружења, имали представу о нашем четвртом четири као о скупу изузетних
појединаца. Напротив, сви смо били и остали у дубоком уверењу да су врхунски резултати које смо још у гимназијском добу испољавали, плод нашег заједничког квалитета. Захваљујући томе што смо имали смелости и љубави да све
најбоље од себе пружимо осталима и што је свако од нас имао стрпљења и
мудрости да од осталих прихвати оно што му недостаје – за себе – настала је
синергија надахнућа, оптимизма и харизме, која нас је красила као целину. Не
само да су наши штребери били бољи од других штребера, а наши спортисти
бољи од других спортиста, него су наши штребери били изванредни спортисти,
а наши спортисти су се показали и као врхунски штребери. Сви су позавршавали факултете: Нада Маторчевић (атлетичарка) је завршила астрономију,
магистрирала, докторирала и постала прва жена – професор на катедри великог Милутина Миланковића. Читав радни век је провела као универзитетски
професор на Природно-математичком факултету у Београду; Снежана Петровић (гимастичарка) је завршила машинство, магистрирала, докторирала и била
професор на приватним факултетима у Београду; Верица Булајић (атлетичарка) је завршила архитектуру; Никола Томасовић (атлетичар) и Мирко Мирковић (пливач) су завршили ДИФ и били тренери. Мирко у Грчкој, а Томас је
био селектор атлетске репрезентације Србије; Живан Тодоровић (фудбалер)
је завршио економију; Јездимир Кнежевић (тенисер), Славко Ојданић и
Александар Чворовић (атлетичари) су завршили машинство. Језда је магистрирао, докторирао и радио као универзитетски професор у Енглеској. Славко
се после дипломирања активирао у ЈНА, па је показујући изузетне резултате
као инжењер и полажући стручне војне испите, пензионисан у чину пуковника.
Чворке је дуги низ година био директор у ГСП-у. На Машински факултет је
отишло највише матураната из четвртог четири. Осим Снежане, Језде, Славка и
Чворкета, то су учинили Радивоје Рашовић и Зоран Ватовић. Медицину су
завршили Даница Малуцковић, Мирољуб Миленковић и Слободан Смиљанић, а стоматологију: Весна Ивановић и Марија Мандић. Економски факултет су, осим Живана, завршили Бранка Ерак и Мирослав Бјеловук, а Технолошко металуршки: Борислава Јеличић, Снежана Даниловић и Љиља
Шешлија. Милан Јаковљевић је завршио електротехнику. Љиља Марјановић је професорка књижевности, а Радиша Марјановић је завршио Војну
академију. Светлана Цонић је завршила хемију на ПМФ-у, Љубинка Вацић –
Пејзажну архитектуру на Шумарском факултету, Томислав Ћосић – Факултет
организационих наука, а Љиљана Караџић – Вишу економску.
Нада Маторчевић, Снежана Петровић и Јездимир Кнежевић
су доктори наука, а Борислава Јеличић је магистрирала.
Никола Томасовић је био селектор атлетске репрезентације Србије, а више пута је проглашен за најбољег тренера Србије у мушкој атлетици.
Наш другар из IV-4, Драган Папић је студирао архитектуру, али
је током студија био веома активан у оближњем "Студентском културном центру".
Имао је значајну улогу приликом стварања чувене београдске групе "Идоли". Бавио се у почетку уметничком фотографијом, а касније је постао
један од најпознатијих концептуалних уметника у Београду.
Добитник је награде на Октобарском салону 2003. године.
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Драган Папић у свом "Унутрашњем музеју"
Пријатељство и дружење нас из четвртог четири траје и након
више од 50 година (јер, многи се знамо још из основних школа). Па и данас кад
се сретнемо, иако се понекад са понеким не видимо десетак година, ми одмах
почињемо разговор директно, искрено, отворено о свим личним, чак и интимним темама, као да смо га јуче прекинули и да ћемо већ сутра наставити причу
о ономе што данас не стигнемо да испричамо. И увек сви знамо о свима све што
су хтели да поделе са осталима, јер те информације међу нама круже, а при
томе никад не оговарамо онога ко није ту. Не хвалишемо се оним што јесмо
постигли и не јадикујемо за оним што нисмо постигли, него гледамо напред.
Можда овакви односи некога подсећају на односе уобичајене међу
родбином, али ту има једна значајна разлика, јер фамилију нико не може да
бира, а ми се јесмо изабрали.
Ако смо се после гимназије, у неком другом окружењу, показали
као доминантне или харизматичне особе, тај сензибилитет ми нисмо донели у
XIII гимназију, већ смо га стекли и понели у живот из нашег четвртог четири.
Сусрет са старим друштвом нас увек обрадује и разгали, јер то је место где и
даље – без омашке – пунимо батерије!
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Нажалост, из IV/4, педесету годишњицу матуре нису доживели:

Абрамовић Виолета,
Бјеловук Мирослав,
Манчић Мирослав,
Мирковић Мирко,
Огњановић Миодраг,
Павловић Милорад,
Петровић Милоје и
Шешлија Љиљана
као и дивна дама Радмила Алексић из IV/6 – супруга Славка Ојданића, која
није пропустила ни једну прилику за дружење са нама.

Вечная память!
Ово је савим довољно за нашу заједничку – уводну – причу, а сада
прелазимо на појединачно представљање.
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Чворовић Александар – Чворке
Рођен сам 24. августа 1952. године, у болници "Драгиша Мишовић"
на Дeдињу. Прва адреса становања ми је била Поп Лукина број 2, на Варош
капији. Одатле смо се 1956. преселили у Војислава Илића 54, код Црвеног
крста. Исте године ми се родила сестра Весна. До полугођа петог разреда сам
ишао у школу "Војислав Илић", а онда смо се преселили на Баново брдо, у
Пере Тодоровића 14.

Варош капија
Јесте ли икада размишљали о томе колико је закукуљено разлучити снове о сећањима од сећања на снове? О томе размишљам увек кад ми се
јаве нека од најранијих сећања – из времена кад смо живели на Варош капији.
Сва та сећања су повезана са догађајима које прати високи емоционални набој,
па је сасвим могуће да сам их касније сањао, и највероватније се сећам својих
снова у вези са тим догађајима.
Када сам имао три године, са шпорета сам дохватио шерпу и
просуо по себи вруће млеко – највише по ногама. Пошто је било зимско доба,
дебеле чарапице и панталонице на мени, упиле су доста врелог млека, па су и
опекотине на мојим ногама биле прилично тешке. Остали су ми ожиљци код оба
скочна зглоба, за читав живот. Самог догађаја се и не сећам, али сам запамтио
кад ме је отац носио у амбуланту на превијање. Пролазили смо кроз застакљена зелена улазна врата, која су на врху имала жути месингани механизам за
затварање. Сваки пут чим видим месингану направу на врху врата, знао сам да
ћу ускоро осетити оштар мирис масти "јекодерм" и почињао сам да плачем,
пошто су превијања била веома болна. Превијање опекотина на мојим ногама
трајало је преко два месеца. За то време нисам могао да ходам, јер су ми ноге
биле чврсто у завојима, а и сваки додир је изазивао бол.
Памтим одлично тренутак када сам, још увек у завојима, држећи се
чврсто за оградицу, у кревецу први пут опрезно стао на ноге. Био сам усхићен
као да лебдим по нашој соби у Поп Лукиној.
Са Варош капије се сећам и последње зиме (1955/56), јер сам тада
добио санке. Поп Лукина улица се спушта низбрдо према Бранковој. С обзиром
да нови мост на Сави још није био завршен, место је било идеално за санкање,
али за одраслију децу. Нас најмлађе су родитељи водили на Косанчићев венац
и у друге попречне улице, које су због турске калдрме возачи избегавали чак и
када нису биле под снегом. Наши родитељи би све санке повезали у возић.
Децу потрпају на санке, па онда очеви вуку, а мајке воде рачуна да неко дете
не испадне. Ипак, у свакој тури се деси да неко од деце спадне са санки. То се
и мени догађало, па ми је у сећању остала слика возића који одлази, с мојим
празним санкама у средини. Понекад се оклизну они што вуку санке и попадају, али је брзина мала и није било никаквих повреда – чуо се само одушевљени
смех свих који тај пут нису завршили у снегу. Највише сам уживао када возић
вуче мој отац. Он је једини могао (или смео) да потрчи вукући возић, а сва су
деца тада вриштала од усхићења.
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Војислава Илића
Следеће зиме санкао сам се у Дојранској, јер смо се преселили у
Војислава Илића. Пред почетак те зиме рођена је моја сестра – Весна.
Куће на парној страни улице Војислава Илића припадају Врачару,
а на непарној – Звездари. У близини нашег дворишта су биле три продавнице
прехрамбених производа и једна пекара, а све су се налазиле у приземним
кућама. Најближа Црвеном крсту била је продавница "Колонијал", на самом
почетку улице Војислава Илића – на углу са улицом Грчића Миленка. Била је
смештена некако укосо, па се није улазило ни из једне од поменутих улица,
него из правца раскрснице. Изнад улазних врата и оба излога, писало је великим словима "Колонијал", а са обе стране су, између врата и излога, на фасади
биле нацртане рекламе. На рекламама је подлога била окер боје. Са једне стране, при врху је насликано лице насмејане девојке са бујном црном валовитом
косом, а на другој страни је био буцмасти момак са тек назначеним ретким брчићима и сомбрером. Испод оба лика су крупним словима били исписани називи егзотичних артикала: кафа, какао, кикирики, ванила, цимет, ловор, бибер,
бадеми, урме, чај, рум, суво грожђе, кандирано воће, желе... Обиље свакојаких
финих потрепштина за припремање посластица, као и свих врста ликера и
зачина. Роба је углавном била пакована, и мало тога је продавано на меру. А
кад се у радњу уђе, мирисало је исто као што мирише кућа кад мајка пред
празник спрема колаче. Да ти вода пође на уста.
Бакалница је била с друге стране од нашег дворишта, на углу Војислава Илића са улицом која се онда звала Јанка Лисјака, а данас се (као и пре
II светског рата) зове Метохијска. Данас је читавa Метохијскa претворенa у
пешачку зону, па нема више онога угла, а нема одавно ни куће у којој је некад
била бакалница. За разлику од "Колонијала", бакалница је мирисала на поврће,
а зими се и на улици осећао воњ сирћета и расола, јер је у бакалници могла да
се купи и туршија и кисели купус из буради која су стајала поред тезге. Овде
се скоро сва роба продавала на меру. Поврће, воће, пасуљ, брашно, шећер, со,
суве рибе сараге нанизане на прутић, бомбоне из положених угластих тегли и
сапунски прашак – све на вагу. Бакалин је брашно, со и шећер сипао у велике
папирне кесе, а бомбоне у мале кесице. Све остало је пре мерења "паковао" у
фишеке од новинских страница. Ако купац није понео шерпу, и киселе краставчиће би мало оцедио па стављао у фишеке од новина.
Пиво, вино, алкохолна пића, кисела вода и зејтин су били у стакленим флашама; кекс, сардине, грашак, боранија и ђувеч – у конзервама. Било
је и друге паковане робе као што су сапун или чоколада, али највише артикала
из бакалнице је излазило у фишецима. Муштерије које добро познаје, бакалин
је понекад у шали имао обичај да пита: "Хоћемо ли са овим пасуљем у 'Борбу'

или у 'Политику'?"

У "Колонијалу" никад није било гужве, а овде никад није било
празно. Тамо је на тезги стајала филигрански окована метална регистар каса, а
продавац би после сваког артикла који из рафа стави на тезгу, уносио цену и
обрнуо ручицу. Каса је то аутоматски сабирала с вредношћу претходно тражене
робе, па је са издавањем последњег артикла био познат и укупан износ рачуна
који купац треба да плати. У бакалници је сваки артикал морао да се измери.
Затим би бакалин на једној од неупотребљених папирних кеса, мастиљавом
оловком прибележио количину и цену тог артикла, а на крају је наглас множио
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и сабирао док направи рачун. Читав ритуал издавања робе и прављења рачуна
могао је да потраје и петнаестак минута. Други разлог за гужву у бакалници су
биле пивопије. У радњи и на улици испред ње, било је забрањено да се пије
пиво, али није било забрањено да се пиво прода и да се флаше кауцирају. Пивопије би отишле иза зграде, да на тенане изгустирају свој напитак. Кад попију
пивце, ишли су у бакалницу да врате флаше и узму новац од кауције – повећавајући тако гужву у бакалници.
Трећа продавница у комшилуку је била најмања. Звали смо је "Код
Трајка", јер се бакалин звао Трајко. Налазила се у згради на углу улица Јанка
Лисјака и Велимира Теодоровића. Угао куће је био "засечен" накосо и у том
закошеном делу је био улаз у радњу. Улазило се уз два-три степеника. Обе
продавнице у Војислава Илића су имале излоге, а код Трајка су уместо излога
били обични мали прозори са металним решеткама. У ту продавницу сам први
пут ишао нешто да купим без родитеља. Мајка ме је послала да купим сапун за
купање беба. Сећам се да ми је дала папирнату новчаницу, педесетодинарку на
којој је био војник са титовком и пушком на рамену. Мајка је носила Весну у
наручју и испратила ме до угла са улицом Велимира Теодоровића, одакле се
видео улаз у продавницу. Ту ме је и чекала док сам се вратио. Донео сам кући
и сапун и кусур. Био сам узбуђен и поносан, као да сам учинио неко херојско
дело. Једва сам ишчекао оца да дође с посла и да му се похвалим како сам
сестри купио "бебећи" сапун.

Војислава Илића 54 – ми смо живели на крају терасе
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У улици Јанка Лисјака је била и пекара. Трећа кућа од Трајкове
бакалнице. Тамо сам (после беби сапуна) редовно ишао да купим хлеб. Векне
су биле од два кила и то са патоса. Корица дебела пола сантиметра. Било нам
је довољно кило хлеба, значи половина векне. Носио сам ту половину векне
прислоњену на груди обадвема рукама, а она је била широка исто као и моја
прса. Успевао сам увек да штрпнем комадић средине и осладим се успут до
куће. У пекари су осим хлеба имали бурек, лепиње и ђевреке. Они који су пециво јели у радњи, могли су да купе и чашу јогорта на точење. Друга пекара са
погачицама, кифлама, перецама, кајзерицама, ПКБ-овим јогуртом у флашама
од литра и киселим млеком у стакленим теглицама, била је између школе
"Војислав Илић" и игралишта ФК "Синђелић". Мислим да је пекара код школе
била државна, а знам сигурно да је она у Јанка Лисјака била приватна. Мајка
нас је водила у пекару код школе, кад треба да купимо кисело млеко или јогурт. Обично ПКБ-ово млеко су, размењујући пуне флаше за празне, од врата
до врата, сваког јутра разносили студенти млекаџије. Флаше су носили у жичаним гајбицама, а и товарни простор у троколицама којима су превозили гајбице
био је од плетене жице, па би у цик, зоре када млекаџија наиђе, читава улица,
још увек утонула у јутарњу тишину, реско зазвечала.
Преко пута школе, на непарној страни улице Војислава Илића, била је посластичарница. Тамо смо ишли на тулумбе, баклаве, кадаиф (који смо
звали чупаве баклаве), кремпите, шампите, шамролне, ораснице, белу и ћетен
алву, локум, сусам, бозу и лимунаду. Сличне слаткише је имала и посластичарница у Булевару, мало изнад кафане "Липов лад". У њу смо ишли кад смо се с
мајком трамвајем враћамо од тетке која је живела код Пашине чесме. Најбољи
сладолед је био у посластичарници "Бомбај", на углу Булевара и Гајеве улице.
Тамо смо одлазили на сладолед из металних порција. Пошто нисмо успевали да
поједемо све кугле из великих корнета, а да не процури по нама, отац је говорио: "Боље узмите порције, начисто ће те се упљискати са корнетима." За
разлику од оријенталних заслађења у две претходно поменуте посластичарнице, у "Бомбају" су имали торте, кестен пире, жито са шлагом и мињоне.
Од хране која се продавала на улици, највише сам волео виршле
са сенфом, из киоска ПКБ-а. Кад смо се враћали од ујака, који је живео код
стадиона "Ташмајдан", родитељи су нам обавезно куповали виршле из киоска
прекопута ЈАТ-а, на почетној станици трамваја број 6. Виршле из киоска и
"кокта" су били нешто за шта се вредело родити.
У септембру 1959. године сам пошао у први разред ОШ "Војислав
Илић". Због мог поласка у школу, то је било најкраће од свих претходних летовања. Из села смо отишли само дан-два после мога рођендана. У Београду
смо свакога дана по подне ишли у шетњу на Булевар. До тада смо најчешће
застајали пред излозима продавница одеће, обуће, кућних апарата и играчака,
али сада смо обилазили књижаре, ради куповине књиге за први разред. А књига заправо и није било. Једино се сећам буквара и уџбеника из Познавања
природе и друштва, који је више личио на сликовницу – бојанку. Остала опрема су биле свеске у коцке и на линије, као и прибор: оловке, гумица за брисање, резач, држаља, перца, мастионица, упијач, дрвене, водене и масне бојице,
четкице и блок за цртање, пластелин, лепак за хартију гумарабика, рачунаљка, словарица, перница, торба. Свеске смо увијали у пакпапир.
Рачунаљка је имала дрвени рам у који је попречно уметнуто десет
металних дебелих жица. На свакој жици је било по десет нанизаних дрвених
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куглица. Пет црвених и пет плавих. Пре поласка у школу сам одлично знао да
пишем и читам ћирилицу и латиницу, а што се математике тиче, знао сам
сабирање, одузимање и таблицу множења "до двадесет". Не сећам се да сам
икад користио рачунаљку, осим што сам морао да је носим у школској торби,
где је заузимала највише места после пернице. Перница је такође била дрвена.
Преклопна, масивна, са металним шаркама и шналама за затварање. Коњу
главу да разбијеш. Слoварица је била мало већа од блока (број III) за ликовно
и од мало дебљег папира него што су корице блока. Са предње стране је била
ишпартана у тридесет квадратних поља. У сваком пољу је било по велико и
мало слово азбуке (А,а, Б,б, В,в...) и одговарајућа сличица: авион, брод, возић,
голуб... и тако редом до чамца, џака и шубаре. Словарицу уопште нисам користио. Њу је одмах узела моја сестра Весна и почела "да учи".
Школска торба је била кожна са преклопним затварањем. Израђена од много тање коже него оне црне за одрасле, а затварала се само једним
каишем са шналом, јер није било места за два каиша – као на великим торбама. Да не бих уништио торбу, убрзо сам престао да носим рачунаљку у школу,
а пре краја првог полугођа и перницу. За дивно чудо, та торбица је издржала и
први и други разред. Тек у трећем сам добио нову – са рајсфершлусом.
Школска година је почињала шестог септембра, а завршавала се
20. јуна. Зимски распуст је био од 15. јануара до 6. фебруара (да се неби
празновала ђачка слава Свети Сава). Књижице су традиционално дељене 28.
јуна, али се није говорило да је то Видовдан.
Запамтио сам да је 6. септембар 1959. била недеља, јер су ме родитељи задиркивали да је и 24. август 1952. године, када сам рођен, исто била
недеља, па се они као "прибојавају" да ја уз толике недеље, нећу бити велика
вредница. Окупљање првака у школском дворишту је било у суботу, у подне
(субота је онда била радни дан). У дворишту није било старијих ђака, јер је још
увек трајао летњи распуст. Родитељи (углавном мајке) су се полагано окупљали са својим првачићима и понеким млађим дететом. Весну и мене је мајка
довела међу првима. Родитељи и деца су испунили најпространији и најнижи
део дворишта, а учитељице су стајале на платоу до кога се долазило уз степенице. Како се увеђавао број деце и родитеља у дворишту, појачавала се и
граја. Ваљда тачно у подне, директор школе се обратио присутнима. Настао је
тајац. Најпре је директор нама првацима пожелео добродошлицу и успех у
школи, а онда је почела прозивка ученика. Постројавали су нас по одељењима
и упознавали са учитељицама. Једно одељење је имало учитеља, а остало су
биле учитељице. Моја учитељица се звала Мирјана Вељковић, а пар из клупе –
Ђорђе Исаковић.
Рекли су нам да запамтимо име своје учитељице и пара из клупе,
како би наредних дана могли да их нађемо. То сам успео да запамтим одмах и
заувек. Осим тога су нам рекли да запамтимо пут од платоа до своје учионице –
што нисам успео неколико наредних недеља. Пут нису запамтила ни друга
деца, па смо се сваког дана пре почетка наставе постројавали на платоу, а
учитељице су нас водиле на спрат до наших учионица.
Школска година је почела у понедељак. Ми прваци смо ишли у
међусмену, од 11 сати, а имали смо по четири часа. Било је шест предмета:
матерњи језик, математика, познавање природе и друштва, музичко васпитање,
ликовно васпитање и телесно васпитање. У учионицама је био паркет на поду,
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па смо носили патике балетанке, а испред учионице у ходнику смо остављали
ципеле и капутиће. Школа је имала централно грејање.
Тек пред Нову годину сам се први пут усудио да уђем у школу на
главни улаз – уз степенице из улице Војислава Илића. Тог дана сам каснио и у
дворишту се више није чула граја. Учитељице су одвеле децу са доњег платоа.
Реших да уђем на главни улаз, па шта буде. Нико ме није зауставио, а моме
изненађењу и радости није било краја кад сам видео да је учионица мога
одељења друга по реду у ходнику лево од главног улаза.
Основна школа "Војислав Илић" је имала свој школски лист. Звао
се "Пролеће". У броју за април и мај 1962. године, објављен је рад, који сам
написао на часу матерњег језика:

Дошао је први дан пролећа
Када сам изашао из куће снег са крова засу ми очи. Обрисах руком ледену
ватру. То ме освежи. Улицом идем несигурним кораком.
Јао, проклети тролејбус! Ја брже – боље на тротоар. По леденим даскама је
још теже. Прође црвени ђаво и испрска ме као да не зна за милост. Ништа – продужих
пут.
Ни на крај памети ми не пада да је први дан пролећа.
Људи пролазе. Пролазе као укочени да су. Стижем пред капију школског
дворишта. Јаоооо! Проклета клиза! Па откуд она јутрос?!
Уф, све на овом свету!
Најзад стижем у учионицу. Први час певање. Улази наставник. Пита лекцију
по азбучном реду. Задњи сам. Није ме питао.
Затим долази други час. Улази учитељица и пише на табли "Први дан
пролећа".

Објављивање овог текста у школским новинама, за мене једва да
је било мање признање од награде коју је Иво Андрић добио неколико месеци
раније, у Стокхолму.
У септембру 1962. године, неколико дана после почетка школске
године, на стадиону ЈНА, је одржано Првенство Европе у атлетици (ПЕА). Кад
смо дошли са распуста, читав Београд је био облепљен плакатама, а телевизија
се максимално трудила да подигне интересовање гледалаца за предстојећи догађај. Још у пролеће су новине и телевизија почеле редовно да извештавају о
припремама спортиста, стадиона, хотела, али мене атлетика и није баш нарочито интересовала. За смештај учесника ПЕА, изграђен је солитер од 18 спратова,
данас познат као хотел "Славија". Тек кад је почела школска година, и кад сам
чуо како сва деца из разреда у заносу причају колико би волели да гледају
такмичења на стадиону – моја машта је прорадила.
Дан уочи почетка Првенства, кад сам се вратио из школе, отац се
похвалио да је успео да купи карте за ПЕА. Те недеље сам у школу ишао поподне, па нисам ни помишљао да га питам могу ли и ја са њим на стадион.
Био сам јако болешљиво дете. Годинама сам патио од бронхијалне
астме и по два месеца током зиме нисам ишао у школу. Због прашине у сали,
био сам ослобођен часова фискултуре, тако да за спорт – осим слушања радио
преноса фудбалских утамица – нисам показивао интересовање. Због тога, оцу
није ни накрај памети пало да ме пита желим ли и ја с њим на алетско првенство. (Могао сам, као дете, да уђем без купљене карте.)
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Сутрадан сам отишао у школу, не знајући да ли ће отац са посла
отићи право на стадион. На великом одмору, после другог часа, видео сам га
кроз прозор, да са посла иде кући. Одмах сам отишао код учитељице и питао је
да ме пусти са осталих часова, због одласка на свечано отварање. До куће сам
сустигао оца, а он се изненадио и обрадовао.
На стадиону – спектакл. Трибине препуне гледалаца, усхићених
самом чињеницом да присуствују историјском догађају. На терену је најпре био
слет (знатно мањи него 25. маја), а онда и свечани дефиле – заставе, фанфаре,
шаренило одеће и опреме учесника. Отац и ја смо били на северној трибини, а
екипе у дефилеу су долазиле према нама од источне трибине и одлазиле према
западној. Тамо би их званични спикер представио и онда су се постројавале на
травнатом терену.
У свакој екипи напред су ишле девојке, а за њима мушкарци.
Сасвим испред екипе је био такмичар са заставом и девојка са таблом на којој
је писало име државе на енлеском. Ја сам се додатно забављао препознајући
државе из којих су екипе долазиле, по њиховим заставама. Нисам увек био
сигуран, па сам питао оца да ми помогне. Наша екипа је била на крају, јер је
име државе почињало словом Y. Одједном, на мало већем растојању, иза наших
момака се појавила екипа са највећим бројем учесника. Без табле са именом
државе, без заставе. Све екипе су биле у тренеркама, а ови су имали бордо
сакое, момци панталоне, а девојке сукње боје беле кафе и исте такве шешириће. Питао сам оца: "Која је ово држава?" Он ми је уз смешак одговорио: "То су
судије". До тада нисам ни помишљао да и у атлетици постоје судије.
Треба ли да кажем да је Првенство отворио друг Тито?
Коначно, почетак такмичења. Гледаоци сваки успешан покушај
поздрављају овацијама, а неуспешан тишим аплаузом подршке, без обзира за
коју репрезентацију спортиста наступа. То је оно што ме је касније привукло да
се и сам бавим спортом – магична моћ позитивне енергије.
У трци на 10 км је трчао Словенац Франц Черван. Читав стадион је
скандирао: "Черван! Черван!". Иако Черван није освојио медаљу, својим наступом је изазвао ерупцију одушевљења. Нисам разумео толику радост. Отац ми је
објаснио: "Оборио је државни рекорд".
Запамтио сам и скандирање: "Гере! Гере!". Једину медаљу за Југославију, сребрну у скоку у вис, освојила је Олга Гере. Отац ми је показао кратко
подшишану плавокосу девојку и рекао да обратим пажњу, јер је она наша. Али,
код скока у вис се пласман не зна док сви скакачи не заврше последњу серију,
тако да се ја Олгиног "сребрног скока", не сећам. Знам само да сам био изузетно поносан када се на јарболу виорила и наша тробојка.
Највећа звезда такмичења је био совјетски скакач у вис, светски
рекордер, Валериј Брумел. Свака његова појава на залетишту поздрављана је
овацијама. Наравно – освојио је златну медаљу. Првенство је обележено плакатама и значкама, са мотивом који приказује скакача у вис. Ја сам остао у
уверењу да је то баш Валериј Брумел.
Тада су атлетичари скакали у вис, окренути грудима према летвици. Тек касније су Американци почели да прескачу – окренути леђима према
летвици. Ми смо на фискултури код скока у вис користили технику маказице –
задњицом преко летвице.
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Баново брдо
На Баново брдо смо се доселили на почетку зимског распуста, у
јануару 1964. године.
На почетку шестог разреда сам упознао касније најбољег другара
Алексу Колаковића. Његова породица се тог лета доселила из Сарајева. Ишли
смо у исто одељење. Алекса је становао на седмом спрату, у доњем солитеру
поред нашег анекса. Једног дана скупила се поподне деца из обе те зграде да
играју фудбал, на оближњем пољанчету. Алекса није волео да игра фудбал.
Окренуо се према свом солитеру и упутио два кратка снажна звиждука. Одмах
се на тераси појавила тетка Јела, Алексина мајка. То је био сигнал који су они
користили још раније, у Сарајеву. Алекса јој је викнуо: "Баци ми двад'сет динара!", а тетка Јела га одозго пита: "Што ће ти?".
Алекса одговори: "Идем у кино.", а тетка Јела пита: "Шта игра?".
Алекса викне: "Играју 'Три мушкетира'!"
Тог момента сва она деца која су још раније почела да се подгуркују и подсмевају Алексином сарајевском говору, праснуше у смех и одлазећи
ка пољанчету, наставише да подвикују: "Ајмо у кииино! Играју 'Три мушкетира'!" Мени је било непријатно, а Алекса само што у земљу није пропао. И одоше
деца на пољанче непрекидно се подсмевајући "мушкетирима".
Ја приђем Алекси и кажем: "Не игра се ни мени фудбал – идемо

заједно у биоскоп".

Била је то верзија "Три мускетара" из 1948. године у којој су играли Џин Кели и Лана Тарнер. Од тада смо Алекса и ја остали нераздвојни, све до
мог одласка у Велику Плану, четрнаест година касније. До краја гимназије смо
ишли најмање једном недељно у биоскоп "Шумадија". Један од првих филмова
који смо гледали после "мушкетира", био је "Доктор Но". Нисмо могли ни да
претпоставимо да је "Доктор Но" први из серије филмова о тајном агенту Џејмсу
Бонду. Поред Шона Конерија, играла је и Урсула Андрес.
Наредни филм о Џејмсу Бонду – "Из Русије с љубављу" – код нас је
приказан много много година касније. Готово читаву трећину тог филма траје
Бондово путовање возом кроз Југославију. Нашим властима се није допало како
је Југославија представљена, па је следећи филм о Џејмсу Бонду који смо гледали био "Голдфингер". Тада смо већ ишли у гимназију.
У моје одељење шесто – пет, код разредног старешине Владе Марковића, из Ужица се доселила Верица Булајић. Сви смо је звали Ужичанка. Она
се мени од почетка свиђала, али нисам се одмах зацопао. Седео сам у последњој клупи у средњем реду с Мирославом Бјеловуком. Чинило ми се да Ужичанка, када баци поглед ка нашој клупи, заправо гледа Бјеловука. У прво време,
заинтригирало ме је то што сам мислио да је она заиста Ужичанка. Кад ми је
касније објаснила да је њен отац био у Ужицу само са службом, а да су они
родом из сасви других крајева – већ је било доцкан.
О Брду и гимназијским данима доста је писано у уводном делу, па
ћу само да поменем анегдоту из седмог основне, о мом "рођендану". Деца из
мог одељења су почела да праве рођенданске журке у првом пологођу седмог
разреда. У шестом смо се још увек слабије познавали, јер је досељавање у
солитере трајало читаве 1965. године, а наставило се и 1966. Углавном су деца
из солитера позивала другаре из разреда, који су им били истовремено и
комшије. Та деца су се и иначе редовно дружила, па је журка била само мало
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свечаније и комплетније окупљање. На журкама се усталило друштванце које
је касније отишло у XIII београдску гимназију: Љупка Вацић, Верица Булајић,
Љиља Шешлија, Миша Бјеловук, Језда Кнежевић, Алекса Колаковић, Небојша
Тошић, Пера Ђорђевић, Снежана Милер и ја. Повремено су долазиле Биљана
Иванишевић и Радмила Вељковић. Девојчице су прве почеле да приређују
журке и обично је њих било више него дечака, а заједно нас није било ни
десетак, јер на журке нису сваки пут долазили баш сви. Окупљали смо се око
пет поподне, а разилазли око пола осам. Још увек смо журили кући да стигнемо
на цртани филм, који је емитован пре "ТВ Дневника". Осам сати је за децу тог
узраста било уобичајено време за повратак кући, ако изађу од куће сами.
Ја сам схватио да не могу направити рођенданску журку, јер сам
рођен 24. августа – у време летњег распуста. Због тога сам у седмом разреду
наумио да организујем журку неког датума "онако без везе". На последњем часу у првом полугођу, наш разредни Влада Марковић (наставник математике)
одлучио је да ученицима покаже једну математичку питалицу. Ученик најпре
замисли датум свога рођендана (дан и месец) као број, а онда му Влада задаје
математичке операције. Ученик рачуна у себи (ћутећи). Када добије резултат
(који уопште не личи на његов датум рођења) ученик га изговори наглас. Из
добијеног резултата, наставник каже датум учениковог рођендана. Све је било
врло забавно и сваки пут непогрешиво. А онда сам се јавио ја, са намером да
"сместим" датум свог рођендана у друго полугође. Прво ми је пао на памет, 4.
март (дан "Црвене звезде"). И кренем да рачунам по Владиним питалицама, док
нисам добио коначни резултат. Кад сам му рекао резултат, Влада каже: "Трећи
март". Где сам ја погрешио – појма немам, а није ни важно. У сваком случају,
прву журку сам направио трећег марта 1966. И тако редом, сваког пролећа
наредних година. У гимназијско време сам и у споменаре уписивао да ми је
датум рођења трећи март.

Овако смо изгледали у време првих журки
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Пилатовићи
Толико о београдским абровима, а сад мало прича из села. Сваке
године смо највећи део летовања проводили код родитеља моје мајке у пожешком селу Пилатовићи, све док нисам пошао на факултет. Најдужа летовања су
била пре мог поласка у школу. Чим се крајем маја време пролепша, мајка је
Весну и мене одводила у Пилатовиће. Путовало се ћиром – возом, који је пругом уског колосека вукла парна локомотива. Путовало се седам сати од Београда до Пожеге, која се онда звала Ужичка. Тамо нас је чекао отац моје мајке,
деда Милан, са својим запрежним колима, која је вукао дорат Бећар.
У Пилатовићима смо остајали док се за зиму не припреме слатка,
пекмези, воћни сокови, прадајз, ајвар, па деда дода још пасуља, кукурузног
брашна, масти, кајмака, сира, ораха, јабука, меда ... А онда би ми мајка једног
јутра, кроз прозор наше спаваће собе, показала како паперјасте пахуљице полако прекривају траву у дединој авлији. Чим падне први снег, враћали смо се у
Београд. Деда напуни кола зимницом и нашим стварима и крене да нас испрати
на воз. Кад ћира стигне у Пожегу, деда утовари пун купе ствари двадесетак
колета (комада пртљага) само за нас троје.
Пре поласка у школу, у селу сам највише времена проводио са
двојицом браће и сестром од двеју тетака, сестара моје мајке. Они су били
десетак кодина старији од мене. Једна тетка је живела у Београду и лети је
децу доводила на распуст код деде и бабе. Друга је живела у селу. Њена кућа
је у пољу удаљена само пар стотина метара од Мораве. Дедина кућа је у брду,
око два километра далеко од Мораве. Скоро сваки дан смо ишли на Мораву –
на купање и пецање. Ујутру, кад крећемо одморни и идемо низбрдо, стигли
бисмо до Мораве за двадесетак минута, а предвече кад се уморни враћамо
узбрдо, требало нам је бар дупло више времена.
После вечере, кад падне мрак, с братом и сесртом сам седео на
бетонској тераси испред улазних врата у кућу. Док мајка у соби успављује
Весну, они су мени причали приче, препричавали филмове, или старогрчке
митове, показујући ми сазвежђа названа по митским јунацима. На вечерњем
небу, посебну пажњу привлачила нам је и једна нова звезда. Брзо се кретала
између осталих које су изгледале као да стоје непомично. Објаснили су ми да
је то руски сателит "Спутњик".
Мој отац је увек нешто да мајсторисао. Поправљао је столове, столице, прозоре, врата, кревете, мердевине, кад се расуше, расклимају или се не
затварају лепо. Оштрио и откивао дедин алат у подруму. Доносио је калемчиће
танке бакарне жице, којом је ојачавао амове и уларе, ако су почели да се
парају и слично. Весни и мени је једне године направио мали дрвени модел
запрежних кола од кога се цело лето нисмо одвајали.
За мене је у Пилатовићима највећа атракција била дедина воденица. То је било једно од места друштвеног окупљања у селу. Пут поред воденице
је водио према њивама крај Мораве, а недалеко се налазиио и колски газ преко
Мораве. Кад крену у Пожегу, газ су користили и људи из суседног села Прилипац, јер им је ближе било да пређу Мораву туда, него на прилипачкој ћуприји.
Газ су избегавали једино кад је висока вода или ако имају на колима кабаст,
висок терет, па су се плашили да им не слети у Мораву. Али без изузетка су газ
користили кад се са пијаца враћају кући празним колима. Тада би свратили у
воденицу да предахну и повезу кући ако има нешто њихово самлевено, тако да
су воденичари скоро свакодневно имали друштво за пићенце и мезе.
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Лети су из њива код Мораве доносили клипове младог кукуруза да
их код воденице испеку на жару. Сира, сланине и лепињица испод црепуље,
било је за мезе читаве године. Лети уз српску салату, а зими с туршијом или
киселим купусом. Лети се пила љута ракија – хладна, а зими мека – врућа.
Воденица је била на два витла. На крају јаза је била брана, бент.
У брану су била уграђена два бадња дужине око шест метара. Бадњеви личe на
веома дугачке буриће. Направљени су од дрвених дуга, обухваћених обручима.
С горње стране су отворени и ту улази вода, а одоздо је данце. Кроз рупу у
средини данцета, вода у млазу избија напоље. Рупа у данцету се зове ципун.
Млаз воде из ципуна је усмерен у пераја витла, која су изнад саме површине
воде. Воденичар одозго са бента, помоћу дугачке мотке обмотане на врху
крпама, може да затвори ципун и тако заустави воденицу. Вретено витла, на
горњем крају носи обртни воденични камен. Доњи камен се не окреће. Изнад
горњег камена је кош, у који се сипа жито. То се зове засипање. Кош се непрекидно потреса, па жито лагано испада у отвор на средини горњег камена.
Кош потреса дрвена летвица, чији је горњи крај причвршћен за кош, а доњи
поскакује по грубо обрађеној површини воденичног камена. Летвица се зове
чекетало. Кад у Драгачеву снаја превише прича, свекрва има обичај да каже:

"Језик јој по ваздан ради – к'о чекетало!"

У воденици се користи термин мељава. Тако се назива сваки производ млевења. Брашно чини мањи део укупне мељаве. Остали производи
(прекрупа, јарма, мекиње) се користе за стоку, а добијају се од кукуруза, пшенице, ражи, зоби (овса), и јечма, мешањем у различитој размери и финоћи
млевења. Мушкарци који дођу да узму мељаву се зову помељари, а жене су
помељаре, и њима су се воденичари увек више радовали. Између каменова,
мељава пада у наћве, а одатле се дрвеним лопарицама вади у џакове.
Највише се користио бели кукуруз, звани осмак, јер има осам зрна
по обиму кочањке, кад се клип преломи. Воденичар Периша га је звао кривак.
Мислио сам да је то његова непристојна шала, али сам касније сазнао да се
осмак заиста зове и српски кривак.
Одмах поред улазних врата, у воденици је био окачен велики кантар стотињак, који се користио приликом примања жита и предаје мељаве.
Мерио је преко 100 кг. За крупне девојке се говорило: "Добра млада. Има је за
пун кантар!" Поред кантара је стајао бучук, велика дрвена округла посуда
(раван бучук хвата 5 кг брашна). Њега су воденичари користили као мерицу
када узимају ујам (накнаду за извршено млевење). На џак жита се, као ујам,
узимао бучук брашна. Кад се прима жито или предаје мељава, за евиденцију су
коришћена два дрвена штапића са упареним зарезима, рабош.
У воденици никад није било досадно, јер су и воденичари и помељари увек били пуни прича и у добром расположењу (ваљда због оне ракије).
Први комшија моје тетке (која је живела близу воденице), био је
наш рођак, Добривоје, сеоски поткивач. Волео сам да свратим код њега и ако
нема муштерија за поткивање, јер је он тада припремао ков за наредне дане,
или је правио неки други ковачки производ по наруџбини. Без даха сам пиљио
у ковачки мех којим је распиривао жар од ћумура, док не загреје гвожђе до
усијања, а онда је на наковњу од усијаног метала стварао жељени облик, при
чему варнице прште на све стране. Ништа мање занимљиво није било ни
поткивање коња, а поткивање волова је права атракција, јер се во мора оборити на замљу и окренути на леђа. Вола обарају четворица људи. У почетку се он
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опире, отима, увија, њуче, шишти, дахће и брекће, док га умор не савлада и
препусти се Добривојевој умешности. Тада му се ноге вежу уз дугачку облицу,
а облица се подигне и учврсти уз два стуба, да поткивачу буде наруку док
скида стари и удара нови ков.

Краварица
Моји баба и деда по оцу, Румена и Александар Чворовић, живели
су у оближњем селу Краварици. И код њих смо током лета често ишли. Деда је
почео да се бави коларским занатом још пре женидбе, а касније му је добро
дошао како би побољшао кућни буџет од кога је издржавао многочлану породицу. У раном детињству га је ујела змија, па су му одсекли кажипрст и средњи
прст на десној руци. Због тога није ишао у школу, него је у занату био самоук.
Пошто при извођењу прецизних захвата резним алатима није могао да се служи
десном шаком, извештио се да и најпрецизније резове, изводи левом. Био је
врло успешан колар, што је осим обраде дрвета подразумевало и завидну
ковачку вештину. Правио је све врсте запрежних превозних средстава (таљиге,
двоколице, санке, чезе) и дрвене плугове, код којих су само цртало и раоник
били од метала. Правио је и остале дрвене кућне производе, као што су кревети, столови, столице, клупе, троношке, софре, наћве, колевке итд. До соба
на спрату, у његовој кући се стизало дрвеним степеницама, преко дрвене галерије, које је сам направио.
Дедина радионица је имала једну велику столарску тезгу и мноштво других помођних направа. Ту је било по пет-шест бургија, сврдала, турпија,
тестера, рендета, брадви, кесера, длета, сечки, ђељки – раличитих величина и
облика. Затим брусеви за оштрење и једно велико тоцило, које је имало ексцентар, па се покретало ножном полугом. Било је у дединој радионици свега,
осим струје. Сав алат и опрема су радили "на ручни погон".
Драгачево је валовит брдски предео. Врлетни, разлокани и блатњави путеви оног времена нису омогућавали коришћење фијакера нигде ван
пожешке или ариљске чаршије. Најугледнији и најимућнији драгачевски сеоски
домаћини су своју сујету могли да задовоље једино чезама.
Зато су најлуксузнији производ дедине радионице, биле чезе. Сећам се да ме је деда око 1960. године, неколико пута провозао у својим чезама.
Точкови су били масивније израђени него на чезама какве сам у то време виђао
у Београду, и нешто већи него предњи точкови код запрежних кола. Масивне
главчине точкова деда је звао трупине. Точак има шест ободних газећих сегмената, преко којих се навлачи метална шина. Ободне сегменте деда је звао
гобеље. Сваку од шест гобеља, са трупином повезују по два паока. Завршеци
паока су издељани у облик правоугаоних клинова, а углављују се у правоугаоне рупе издубљене у трупини и гобељама. Гобеље се међусобно такође
састављају углављивањем клинова у отворе.
Израда саставних делова точка захтева изузетну прецизност, а
склапање точка је права мајсторија. Најважније је да димензије свих клинова
морају бити савршено подешене са одговарајућим рупама. Деда ми је само
једном показао како се склапа точак. На почетку, саставни делови се поређају
на подлогу. Паоци се звездасто пободу у трупину, а гобеље се својим отворима,
прислоне на клинове паока по спољашњем ободу. У том положају се точак по
ободу обмота штрангом помоћу које се лагано затеже. Равномерним и лаганим
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начукавањем и затезањем, гобеље се навлаче на паоке, a и међусобно се састављаjу. Начукавају се малим дрвеним маљем – тучком. Потребно је четири-пет
кругова начукавања док точак легне.
Пошто сви делови у склопу налегну, добро направљен точак мора
да буде потпуно чврст и раван по ободу. Како је говорио деда: "Да се нимало не
упреда". Касније се навлачи метална шина.
Ко је разумео претходних неколико реченица – може одмах да се
упише у други разред коларског заната. А онај ко би успео да уради све како је
описано – уопште нема потребе да иде на занат.

Дедине чезе у магличцима мојих сећања
прецизнијом скицом – лагао бих и себе и читаоца
Метални завршетак осовине на коме стоји точак, зове се рукавац. У
средину трупине се убацује метална чаура, ради што финијег налегања точка и
рукавца. При крају рукавца је рупа, за убацивање попречног осигуравајућег
клина, који спречава да точак спадне са осовине. Овај клин се зове чивија.
На шабачком вашару се домаћи момци забављају вадећи чивије из
рукаваца, па кад после вашара гости крену кући, са кола им поотпадају точкови. Због тога Шапчане зову Чивијаши. У вези са рукавцем, точком и чивијом,
мој деда Имењак је имао своју омиљену изреку: "Добар точак има добар пошетањ". Шетање или пошетањ је бочно померање точка на рукавцу.
Отвор на рукавцу кроз који се убацује чивија, мора прецизно да се
пробуши на тачно одговарајућем месту. Ако је лабаво, точак у вожњи превише
шета лево-десно, а ако је тесно, онда шкрипи – јер стално притиска чивију. У
оба случаја – чивија брзо пукне и точак отпадне. Правилно постављен отвор за
чивију, омогућује добар пошетањ точка.
Деда је ову изреку користио за свако добро одмерено понашање
човека, којим остварује складне односе са околином.
У село смо на зимски распуст први пут ишли у јануару 1963. Отишли смо с мамином сестром, тетка Цаном и теча Гвозденом. Преходног лета је
умрла баба Мика, па су ћерке хетле да се нађу деди и преко зиме. Зима те
године нимало није оманула у Пожешкој котлини. На сеоском колском путу је
снег био утабан и било је проходно. Од ариљске џаде до цркве у Прилипцу смо
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стигли без већих проблема и застајкивања. [Пут Пожега – Ариље – Ивањица
није био асвалтиран, већ посут туцаником. Зато смо га звали џада.] Требало је
да се код цркве разиђемо, па тетка и теча да иду својој кући код воденице, а
ми са мајком узбрдо код деде.
Међутим, стазом која од колског пута води даље узбрдо ка дединој
кући, нико пре нас није пролазио. Снег целац, одраслом човеку изнад колена,
а Весни до појаса. Она је два месеца раније напунила шест година. После
неколико корака кроз онај снег, само би села и почела да плаче. Узбрдица од
колског пута до дедине куће има више од пола километра. Сви заједно смо
имали два велика кофера пуна ствари и још неколико мањих торбичица. Теча
је видео да нећемо стићи до дедине куће без његове помоћи. Узимао би најпре
она два кофера и одлазио тридесетак метара напред да направи пртину, а онда
се враћао да пренесе и Весну до кофера. И тако безброј пута, док нисмо стигли
дединој кући. Мајка и тетка су имале пуне руке оних торбичица.
Кад смо стигли горе, деда се силно обрадовао, а ми више нисмо
имали снаге ни за радовање. Било је већ касно, па су тетка и теча остали да
преноће код деде. Ујутру су отишли до своје куће и уверили се да је све у реду,
јер је деда тамо повремено навраћао у њиховом одсуству. Закључили су да
нема разлога на два места ложити ватру и припремати храну, па смо сви заједно читав распуст провели код деде. Тада сам се од деде и теча Гвоздена
наслушао мноштва сећања на стварне догађаје и прича о предањима, пророчанствима и привиђењима. Весни и мени су њихова казивања била много занимљивија од "обичних" народних прича или бајки.
Деда нам је првог наредног дана по доласку направио санке, врло
једноставне конструкције. Две даске постављене "на кант", заобљене тестером
на предњем крају, биле су саоници. Спајале су их три-четири даске заковане
попреко, на којима се седело. Санкали смо се по читав дан на путу у осоју.
Снег је био добро утабан, јер су туда људи пролазили са великим запрежним
санкама. Од врха низбрдице до дна наше стазе било је скоро 200 метара. После
десетак спуштања смо били прилично промрзли, уморни и гладни. Одлазили би
у топлу собу да се угрејемо, одморимо и нешто поједемо, па опет у осоје.
Санкање је постало олимпијски спорт тек наредне, 1964. године,
на Олимпијским играма у Инсбруку. Изненадило ме је, кад сам на телевизији
видео колико су санке за олимпијска такмичења сличне оним дединим.
Последње суботе пред повратак за Београд смо ишли код бабе и
деде у Чворовиће. Тамо су живели и мој стриц, стрина и њихово двоје деце.
Брат од стрица је, осим санки и сличуга од кованог гвожђа, имао и мале скије.
Све то му је направио деда. Зато смо одмах отишли на најстрмији део пута
према Чворовића брду. Снег на путу је и овде био добро утабан. Весна и ја смо
се санкали, а буразер је возио скије. Оне су на средини дужине имале широку
траку од говеће коже, кроз коју се провлачило стопало, као кад се обувају
нануле. Ја сам само једанпут пробао да се спустим на скијама, али сам тако
жестоко љоснуо да сам одмах изгубио жељу за новим покушајима. Наставио
сам да се санкам. Убрзо после ручка смо отишли из Чворовића, да стигнемо
кући пре мрака, јер се зими рано смркава.
У априлу 1968. године, умро је мој деда имењак Александар Чворовић Лександра. У мају 1969. је умрла очева мајка Румена, коју смо звали баба
Руја. У августу 1969. је умро и отац моје мајке, деда Милан.
За мене, то је био крај детињства.
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Велика Плана
Дакле, о гимназијским данима је све речено у уводном делу, зато
прескачем гимназију. После гимназије сам се уписао на Машински факултет,
заједно са још шесторо другова из IV/4. Наставили смо да се дружимо, као и у
гимназији. Нешто ређе, али редовно, виђао сам се и са осталим другарима из
разреда. Осим тога забављао сам се с Верицом Булајић, тако да је поглед на
свет из друге половине шездесетих код мене остао "на снази", све док ме
деведесете нису грубо треснуле на земљу Србију. Нисам, изгледа, од лошег материјала, јер се после краће интензивне неге полако опоравих од деведесетих
и нећу се предати све док ме не спусте довољно дубоко у земљу Србију.
Са Верицом сам се оженио 1977. године. Имамо двоје деце: Вука,
1978. годиште и Иву – 1983.
Војску сам служио у Словенији, на аеродрому Церкље об Крки. То
је била база од око хиљаду војника и 300 официра. Нисам злобан човек, имам
два зета Словенца који су ми баш симпатични, али волим у шали да им кажем
како данас Словенија – чланица НАТО алијансе – нема ратно ваздухопловство,
већ авијацију за запрашивање комараца, а од униформисаних службених лица,
у Церкљу об Крки и Брежицама, најбројнији су остали – ватрогасци.

1971.

2010.

Верица и ја смо живели у Великој Плани од 1979. до 1987. године.
Она је радила у Општини, а ја у "Гошином" сервису друмских возила. Као млад
инжењер, бавио сам се пнеуматиком и хидрауликом на возилима и свим осталим коскама које нико други није хтео да узме. Тако се, ваљда, пече занат.
Најдражи инжењерски посао из Велике Плане су ми приколице за
превоз течног алуминијума, рађене за "Комбинат алуминијума" (КАТ) из Титограда (данас је то Подгорица). Сарадња "Гоше" са "Комбинатом" је трајала
неколико година, и пре мог доласка у Велику Плану. Сва опрема у "Комбинату"
била је из Француске. Млевена глиница је транспортована "цементарама" (цистернама за прашкасте материјале), које су произведене у Француској, по аме-
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ричкој лиценци Fruehauf. Фабрика друмских возила "Гоша", производила је цементаре по истој лиценци. Најпре су француске цистерне одржаване, а касније
су и куповане од "Гоше". Уговор о пословно-техничкој сарадњи КАТ-а са француском фирмом Peshine је истекао 1982. године. Због одржавања и обнављања
производне опреме, КАТ је почео да тражи фирме из Југославије. Генерални
ремонт приколица за течни алуминијум био је превелики залогај за "Возила" из
Горице, "Фабрику вагона" из Краљева, "Утву" из Панчева и "Радоја Дакића" из
Титограда. Сви су ишли да погледају, а нико није послао понуду. Било је
укупно четири приколице, од којих је једна већ стајала ван употребе.
Када сам упролеће 1983. ишао у "КАТ" да прегледам цементаре и
направим понуду за њихов редовни ремонт, рекао сам Црногорцима: "Карти-

рајте ову приколицу која више не ради, на воз за Велику Плану. Нама ће мање од
месец требати дана да је растуримо. Тада ћемо моћи да дамо понуду. Ако вам
понуда буде одговарала, добро јесте, а ако не буде, нисте на великој штети, јер
од приколице и овако нема ништа.".

Никад раније нисам радио ништа ни налик овом возилу. Лонац за
течни алуминијум са обе стране при врху има масивне закачке које "упадну" у
хватаљке на хидрауличним носачима. Хватаљке имају опруге, којима држе
лонац у оси возила током транспорта и истакања метала. Када возило с лонцем
пуним метала из "Електролизе" стигне до "Ливнице", хидраулични носачи дижу
лонац и нагињу га према кориту које се хидрауликом постави на платформи у
предњем делу приколице. Шест тона течног метала се из лонца лагано изручује
у корито, које га усмерава према калупима за ливење великих алуминијумских
блокова (кокила). Од блокова се, после хлађења, у "Ваљаоници" прави лим.

Приколица за превоз лонца са течним алуминијумом
Раније сам, по захтевима наручилаца, већ радио разне реконструкције, чија је експлоатација могла у случају непажње да има за последицу повређивање руковаоца. Срећом, никад се нешто тако није десило. Кад сам видео
да је радно место руковаоца на приколици за течни метал одмах поред корита,
тачно наспрам лонца, од саме помисли да он мора шест тона течног метала да
изручи према себи, осећао сам мучнину у стомаку. Ипак, ни једног тренукта
нисам размишљао да одустанем. Понуда за ремонт је прихваћена.
"Генерални ремонт" је подразумевао да не остане ни грам материјала од француске приколице. Све је морало да буде направљено изнова. За
надзор над извођењем радова, КАТ је одредио технолога одржавања транс-
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потрних средстава Влада Николића. Приликом његовог првог доласка у Велику
Плану предочио сам му своју "концепцију" генералног ремонта, а Владо је то са
ентузијазмом прихватио. На темељу богатог искуства, давао ми врло корисне
сугестије. Током наредних година, Владо и ја смо осим изванредне пословне
сарадње, остварили лично, па чак и породично пријатељство.
Пред завршетак радова на ремонту, у Велику Плану је послат и
један лонац за алуминијум, како би се извршиле све потребне пробе. Дошао је
и Владо. Током пробе је све функционисало на задовољавајући начин, само је
лонац после прихватања и подизања са тла, остајао у положају ван осе возила.
То није добро, јер би се из лонца ван осе возила, алумунијум изливао по
платформи, мимо канала који треба да га води према калупу за ливење кокила.
На француским приколицама, после подизања са тла, лонац је услед сопствене
тежине заузимао средишњи положај. Ја нисам имао идеју како да решим тај
проблем. Долазили су и инжењери из пројектног бироа из Смедеревске Паланке, али ни они нису ништа помогли. Владо је рекао да терамо приколуцу у
Титоград, јер ће тежина лонца пуног алуминијума, можда допринети да он ипак
заузме средишњи положај.
Мада је пре завршетка радова на првој приколици, већ отказала и
друга, после ремонта је најпре морао да се обави пробни рад. Имао сам трему
као никад пре. Увек раније сам први ишао да испробам како ради нови механизам који сам конструисао и направио са мајсторима. Приколицама за течни
метал, у "Комбинату" смеју да рукују искључиво обучени радници. Колико год
да је руковаоц вешт, приликом истакања увек мало метала пљусне. Зато сам,
када је подизан први лонац пун течног метала, стао дискретно – мало иза
једног бетонског стуба – за сваки случај.
На моје велико разочарање, ни лонац пун течног метала – није
заузео средишњи положај, већ је подигнут у транспорни положај остајао са
стране. Руковаоц је знао да из тог положаја не сме да изручи алуминијум, јер
би се разлио мимо корита. Спустио је лонац на земљу и удаљио приколицу, а
друга приколица је одвезла лонац, да се течни метал не охлади. Читавог тог и
наредног дана, са људима из КАТ-а сам покушавао да решим проблем, али без
успеха. На крају, необављена посла, морао сам да кренем из Титограда у
Велику Плану. Најтеже ми је падао осећај да немам кога да питам, нити књигу
из које могу да научим како да решим проблем.
У возу сам сео до прозора и одсутно зурио напоље у предео који
промиче поред мене. На другој страни кањона Мораче сам видео пут и возила
која кривудају на њему. И пруга којом се воз кретао је имала кривине. Одједном ми на ум паде питање: "Зашто се камиони на путу и вагони на прузи вра-

ћају у усправан положај, а не остају нагнути и после кривине"?
Одговор је био јасан: "Зато што им опруге и амортизери на које се
ослањају дају отпор само са оне стране на коју се нагну, и само дотле док су
нагнути. Са супротне стране нема отпора, па сила из сабијених опруга враћа
возило у усправан положај."

Моје опруге у држачима су гурале лонац са обе стране непрекидно. Требало је лонац ослободити непрекидног притиска опруга и омогућити
му да слободно заузме равнотежни положај у оси возила, а изложити га дејству
опруга само са оне стране на коју је померен – ван осе возила. У Колашину сам
изашао из воза и првим шинобусом се вратио у Титоград. Сутрадан ујутру, кад
су ме видели у "Комбинату", Црногорци су били изненађени. Владо је одмах
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прихватио мој предлог да поскидамо један ред опруга у хватаљкама лонца.
Када је то учињено – проба са лонцем је била савршена.

Булевар Револуције
После повратка из Велике Плане у Београд, још годину дана сам
радио у "Институту Гоша" у Батутовој, на пројектовању хидрауличне опреме за
возила, а онда сам 1988. прешао у ГСП. Верица је прво радила у СО Нови
Београд, а 1993. је прешла у Градски секретаријат за урбанизам. Живели смо у
Булевару Револуције 191, прекопута "Липовог лада", код Верициних родитеља.
Од 1990. до после бомбардовања, (осим 1995. и 1996.), био сам
директор у ГСП-овим погонима "Карабурма" и "Нови Београд". То је био ужасно
тежак период за организовање посла у државном комуналном предузећу, у
условима санкција, хиперинфлације, у ратном окружењу, уз стално оправдано
незадовољство запослених и штајкове. Тих година, силом прилика, Београђани
су се вратили "здравом начину живота" – ходајући с краја на крај града. Због
тога сам крајем 1994. напустио ГСП и прешао у "Сипро".
Али пре "Сипра", морам да кажем "неку" и о грађанском рату у коме "Србија није учествовала". Од почетка ми је идеја о рату између "збратимљених народа" изгледала као одвратна намештаљка. И не само мени. Протести
против рата, слаб одазив мобилизацији и дезертерство, били су последица свести о томе да се људи насилно гурају у рат. А рат Срба и Хрвата је започео тако
што су Србина Горана Алавању (полицајца РХ) убили Срби (Мартићевци);
Хрвата Јосипа Јовића (полицајца РХ), на Плитвицама су – метком у леђа – у
општем метежу убили његови саборци Хрвати; начелника полиције у Осијеку –
Хрвата Јосипа Рајхл Кира, убио је Хрват Антун Гудељ (полицајац РХ) – "у
афекту". Јер је Јосип Рајхл Кир спречавао распиривање ратних страсти!
Што се моје личне повезаности са ратним збивањима тиче, први
"додир" сам имао у октобру 1991. године, када сам од Војног одсека општине
Чукарица добио позив да са комплетном опремом дођем на зборно место чија је
адреса била наведена у позиву. У Вуковару је већ увелико праштало.
Припадао сам чети у саставу Територијалне одбране (ТО) Чукарице. Јавио сам се на адресу из позива. Испоставило се да нас зову да раздужимо
сву опрему и предамо је у раковички магацин ЈНА, јер је у Србији ТО расформирана. Од тада ми је ратни распоред био у ГСП-овом погону "Карабурма".
Убрзо после раздужења опреме, са колегама из ГСП-а, био сам у посети мобилисаним радницима ангажованим у "Операцији Вуковар". Пустили су нас да
приђемо до Негославаца. Ту смо могли да предамо пакете што су их чланови
породица послали својима који су били на положајима код Вуковара. У повратку смо свратили ка Ердевику, јер је и тамо било доста возача ГСП-а. Рекли
су нам да возе шлепере. Питали смо их шта војска вози у шлеперима. Уз киселкаст осмех су рекли: "То није за ЈНА, него за Аркановце из Ердута, а они из

Вуковара у шлеперима возе све што може да се утовари".

До Вуковара сам ишао још два пута. Први пут, када смо позвани да
поправимо аутобусе оштећене минобацачким шрапнелима, током борби. Возила
су се налазила у селима Бијело Брдо и Сарваш, северно од Вуковара – на
обали Драве. Заменили смо поломљена стакла, занитовали закрпе преко рупа
на оплатама, замазали бојом и – за два дана све је било готово. Други пут сам
ишао када је ГСП поклонио Вуковару четири стара градска аутобуса. То су била
недавно отписана возила погона "Карабурма", која смо претходно оспособили
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за саобраћај. Отерали смо их у "Винарију". Председник општине Славко Докмановић је пре рата био директор у "Винарији", и знао је где има услова за
одржавање аутобуса. После примопредаје возила, ручали смо у мензи. Тада
сам осим нашег домаћина Славка Докмановића, упознао и Горана Хаџића.
Био сам два пута и у Товарнику. Први пут, када смо им дали два
аутобуса, а други пут су нас звали на неку прославу. На тој прослави сам "опет
упознао" Горана Хаџића, јер је он заборавио ручак у мензи "Винарије".
У јануару 1997. сам постављен за директора ГСП-овог погона
"Нови Београд". Тог пролећа сам упознао градоначелника Зорана Ђинђића.
Неколико пута је долазио у обилазак мог погона. Њега је увек пратио велики
број новинара. У погону "Нови Београд" има велика сала у којој су некада одржавани зборови самоуправљача, и била је идеална за прес-конференције.

Градоначелник Ђинђић у погону "Нови београд" 1997.
Зоран је обавезно стизао пре свих осталих, јер је волео да поприча
испред мензе са возачима и да сврати код мене на петнаестак минута на кафицу, док се новинари припреме. Никад није говорио о проблемима на које не
можемо да утичемо. Интересовао се има ли крађе делова, користе ли радници
ХТЗ опрему, да ли је у радионицама исправно осветљење, грејање и вентилација, контролише ли се противпожарна опрема. Те податке је после користио у
разговору са синдикалцима и возачима испред мензе. Пошто смо обојица рођени у августу у 1952. године, шалио се како смо ми већ старији људи и треба
све више да водимo рачуна о здрављу, лишавајући се сваке врсте хедонизма.
Пола године пред бомбардовање сам се вратио у мој стари погон
"Карабурма". Током бомбардовања НАТО пакта, највише времена сам провео у
ноћним дежурствима у погону "Карабурма". Људима је много значило кад виде
да је "неко" са њима – нарочито после погибије радника у згради Телевизије у
Таковској. На знак опасности су долазили код мене у канцеларију да се јаве
кући телефоном и обавесте се где су им укућани.
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Мобилни телефони су тада били права реткост.
Сви радници ГСП-а, који нису имали другачији ратни распоред,
морали су да се јављају на посао. Могли су да бирају смену, а возачи и линију.
Погону "Карабурма" припадају све линије које иду преко Панчевачког моста, и
линијe 16 и 95 које иду и преко Бранковог моста. Иако су мостови били омиљена мета "Милосрдног анђела", нико од возача није тражио да буде пребачен на
другу линију, јер су и њихови укућани свакодневно користили тај превоз, па су
из солидарности наставили да возе на "својим" линијама. Сви директори ГСП ових погона, казали су ми да је исто тако било и код њих.
Запослене жене које су имале децу млађу од 18 година одмах су
добиле плаћено одсуство. Верица је са Вуком, Ивом и својим родитељима отишла у Сокобању. То избеглиштво није дуго трајало. Већ после петнаестак дана
су се вратили из Бање, мада је тамо било веома сигурно уточиште, пошто нема
никаквих војних циљева ближих од Алексинца (30 км) и није бачена ниједна
бомба. Мој зет Саша Кривокапић је, као бивши активни официр, а тада резервиста, од првог до последњег дана бомбардовања био под униформом. После
службе коју је обављао у јединици, свакодневно је ишао кући – као да одлази
на посао. Једина привилегија коју је имао била су редовна следовања цигарета, којих скоро да и није било у слободној продаји. Саша је неколико година
раније престао да пуши, па су ми та следовања добро дошла.
Није само дуван недостајао – није било ни кафе, ни горива на
пумпама, а готово све трговинске радње су биле затворене, јер се промет робе
свео само на основне намирнице за исхрану и одржавање хигијене. Људи су
свугде дисциплиновано чекали у реду, није било црне берзе, уличне продаје,
ни мењања девиза. Политичка трвења су потпуно престала. Читав народ био је
сложан у осуди агресије и у активностима да се умање или отклоне последице
бомбардовања. На основу књига које сам читао и прича мога деде Милана, могу да претпоставим да је у Србији такво расположење последњи пут било у
ратовима вођеним од 1912. до 1918. године. После осамдесет година, Србијом
је беснео рат, у коме није било четника и партизана.
Вук и Ива су после доласка из Сокобање, највећи део времана проводили у стану. Нерадо су ишли у склониште. Знао сам да то чине из страха.
Одлазили смо једино код наших рођака који су имали сателитску антену, јер
смо тамо могли да гледамо како извештавају и шта нам највљују CNN, BBC,
Euronews, јер у Себији тада још није постојала мрежа кабловске телевизије.
Никада нећу заборавити ни опростити онима који су се поигравали животима моје деце. Још ћу мање моћи да их сматрам својим пријатељима –
далеко им Бела кућа. На гњиде из најближег окружења које су све време сеириле, а и дан данас то раде чим се помене бомбардовање Србије – нећу ни да
трошим папир.
По окончању бомбардовања, почела је обнова земље. За мене и
моју породицу, коју чине запослени у државном сектору и пензионери, то је
значило драстично смањење примања. Вук је стигао до друге године студија, а
Ива је била први разред гимназије. Свестан да ће њихово школовање потрајати
још десетак година, а да са државном платом то нећу моћи да финансирам,
одлучио сам да пређем код приватника. У више наврата ме је звао Радован
Чамагић, човек кога сам познавао још док је радио у погону "Карабурма", пре
одласка у приватнике. Он је веровао да ће му бити од користи моје знање,
искуство и пословна познанства. Ја сам веровао да ћу оствареним примањима
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успети да подмирим потребе своје породице. И обојица смо били у праву.
Из времена кад сам радио код Чамаге, остала су ми у сећању два
догађаја. Први је био 5. октобар 2000. године – крај Милошевићеве владавине.
Од 9. марта 1991. године, Верица, Ива, Вук и ја смо учествовали у свим протестима и демонстрацијама против Милошевићевог режима. Чамагина радионица
се налази на Смедерсвдком путу. Тога дана, од раних јутарњих сати, колоне
возила и аутобуса са државним заставама су ишле према граду. Око 10 сати
смо и ми из "Турба" кренули према граду. Аутомобиле смо оставили код "Липовог лада" на паркингу иза зграде у којој смо Верица и ја живели. Ту нам се
придружила и Верица. Кренули смо са намером да што ближе приђемо Скупштини. Од Вуковог споменика, возила нису ишла ка центру, јер је Булевар био
закрчен пешацима, а од Правног факултета је било отежано и успорено кретати
се и пешке, јер су и улица и читав Ташмајдански парк били пуни. Успели смо
да се прогурамо до средине Пионирског парка.
Полиције није било нигде на терену. Хеликоптерима су непрекидно
надлетали и осматрали ситуацију. У неко доба, из хеликоптера је бачен сузавац
у близини места где смо се ми налазили. Настало је комешање. Већина људи је
кренула према улици Краља Милана, а онда око Старог двора, опет ка Скупштини. Верица, Чамага, његов син Дејан и ја смо искористили прилику и ушли у
улаз код Веричине сестре Славице, која живи у улици Драгослава Јовановића.
Са њене терасе смо посматрали пробој демонстраната у Скупштину. На телевизору је био укључен Први програм РТС. Емитован је неки, богзна кад, снимљен
материјал. Са терасе смо гледали како кроз прозоре скупштинског здања излећу гомиле папира, а убрзо је почео да се вије и стуб црног дима. Нешто касније
РТС је престао да емитује сигнал. Сви смо се радовали што је Слоба пао.
Нажалост, још задуго не и његов режим.
Други догађај је био атентат на Зорана Ђинђића. То ме је дубоко
потресло. Знао сам да је његовом смрћу Србији угашен трачак наде у бољитак.
Први пут сам имао осећај да нећу доживети још једну овакву прилику за добробит своје породице. Послe aтeнтaтa, увeдено je вaнрeднo стaњe. У пoлициjскoj
aкциjи "Сaбљa", пoхaпшeнo je 11.000 дрипaцa и дрoцa. Kaмo лeпe срeћe дa je
тaдa држaвa Србијa узeлa крeдит и сaгрaдилa им нajлуксузниje нaсeљe A –
кaтeгoриje, пa дa их oдaтлe вишe никaд нису пустили. Moждa би нoрмaлни и
пристојни Србијанци имaли бољe шaнсe. На жалост, ухапшенима су пoштoвaнa
људскa прaвa, a нaс који знамо за стид – кo шишa!
Четири године сам радио у фирми "Турбо". Иако сам тамо лепо зарађивао и фино се слагао са газдом и радницима, знао сам да због све чешћих
здравствених проблема са кичмом и куковима, нећу моћи још дуго да останем.
Ухватио сам "последњи воз" и вратио се у ГСП 2003. Млађи људи су тада већ
преузели "прве линије", а ја сам добио мирније – саветничке послове.
Вук је завршио Машниство, оженио се архитекткињом Маријом Качар, запослио се и имају ћерку Милу, рођену 2007. године.
Ива је завршила Математику на ПМФ-у, удала се за економисту
Бојана Хајдињака. Имају ћерку Хану, 2010. годиште и сина Максима рођеног
2012.
Од фебруара 2012. сам у пензији (после операције кукова). Стан у
Булевару су Верица и њене сестре продале 2016. године, а Верица је од свог
дела купила кућу у викенд насељу код Гроцке.
Она је отишла у пензију од Нове 2017. године.
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Мила са дедом – јануар 2009.

Хана и Максим са дедом – април 2014.
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Од посла сам се најрадије одмарао путујући. Тако сам, са Верицом,
а касније и децом био у свим југословенским социјалистичким републикама,
пре него што су постале иностране државе, а такође и у Италији, Аустрији, Мађарској, Чехословачкој, Бугарској, Немачкој, Египту. А они су без мене били у
Грчкој и Турској.
Незаборавне успомене носим с врха куполе базилике Светог Петра
у Ватикану, из Форума и Колосеума у Риму, из дубина Кеопсове пирамиде у
Гизи, с места где је био светионик Фарос у Александрији, из дворца Шенбрун у
Бечу, с успона на Вогел у Словенији, с брачног путовања на Плитвичка језера,
с Вацлавских намјести и Хадачана у Прагу, из бугарског манастира Рила и оних
у Великом Трнову, као и са зидина Будимског брда одакле пуца видик на све
дунавске мостове и најкитњастији парламент у средњој Европи.
Надам се да ће путовања бити још – Боже здравља.
Вук је 2017. отишао у Кувајт. Тамо ради као предавач на Колеџу
АЦМ (American College of the Middle East) – група за инжењеринг и технологију
(Engineering & Technology Department).
Следеће године је у Кувајт одвео и Марију и Милу.
Ива живи у блоку 61, на Новом Београду.
Верица и ја сад можемо зими да будемо на Бановом брду, а лети у
Гроцкој. Надам се ће моја унучад памтити школске распусте у Гроцкој онако
како ја памтим Пилатовиће.
Напомена: За уводни део "Споменара" и претходно поглавље,
користио сам одељке из моје књиге "Гордијев чвор" – А.Ч.
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Кнежевић Јездимир – Мирче или Језда
Од ЈА

Кажу да су они који годинама живе ван родне земље најгори лингвистички случајеви, јер су матерњи језик заборавили а новим нису овладали.
Пошто ја живим у Енглеској од 1982. године, то мора да се односи и на мене,
елем и на наслов мог прилога Споменару незаборавног IV4. Међутим, то ЈА може
се сматрати скраћеницом за Језда Аутомобилиста. Значи, прави наслов је:

Од Језде Аутомобилисте

Али онај први је много привлачнији за 40-годишњицу матуре, с моје тачке
гледишта.

Чињенице

Име: Јездимир М. Кнежевић, звани Језда
Рођен: 26. марта 1953. у Земуну
Адреса: Жарка Пуцара 23/13 и Cherry Tree Cottage, Bickleigh, Exeter, UK
Гимназију уписао: после положеног пријемног испита из српскохрватског (по
новом, српско-хрватског по старом правопису) и матиша – 1967.
Гимназију завршио: 1971. после положене НОВЕ велике матуре
Разредни старешина: Иванка Чобански
Разредни заступник: Миленковић Мирољуб
Школски успех: једва врло добар, матура одличан
Висина: 178цм (читај: била тада)
Тежина: 68кг (читај: била тада, мада сам поносан да још није 86)
Коса: црна (читај: била тада, сада нема трагова таквих појава)
Број жена законских: 0
Број деце законске: 0
Хоби: вожња ролшула, оних прошловековних са 2+2 точка
Омиљена боја: жута, још увек
Омиљен спорт да игра: аутомобилизам
Омиљени спорт да гледа: тенис
Омиљени колач: сува пита с орасима
Омиљено јело: пасуљ с кобасицама (домаћим и мало љутим)
Омиљено пиће: кригла пива (она мања)
Омиљена глумица: Audrey Hepburn, још увек
Омиљено књижевно дело: "Мостарске кише"
Омиљени научник: Isaak Newton
Омиљени предмет: квантна механика
Омиљени ауто: Lancia Stratos
Омиљени страни град: Венеција, још увек, не зато што је близу Трста
Националност: Југословен, који се прави Енглез
Email: jk@mirceakademy.com
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Телефон: 011 3551-892 (Beograd) +44 1884-855-392 (UK) Има још неких, али
нећу никога да масирам сада с њима.
Ако икога ишта интересује додатно, само питајте, тајни немам, јер
не умем да их држим у себи само за себе. Елем, ево неколико мојих искрених
сећања на наше дивне, заједнички проведене дане.

1981.

2011.

Моја породица, тата, мама, сестра, нана и ја, доселила се на Баново брдо у мају 1965. године. За нас је то био велики догађај, јер смо се уселили у нов стан с централним грејањем, електричним бојлером, великим паркингом за кола, окружен парком и зеленилом, што је био велики контраст у односу
на стан у коме смо дотад живели у улици Димитрија Туцовића на Звездари. То
је био мањи стан с каљевом пећи, у граду, где је било тешко наћи паркинг за
ауто још тада, где је најближи парк био удаљен 1,5 км, где је градски аутобус
(број 28) пролазио испред куће и где се ноћу често чула песма пијаних суграђана који су се враћали кући из оближње кафане. Међутим, нама ништа од тога
није сметало, јер смо ту живели и за другачије нисмо знали. За наше појмове,
Баново брдо је било на крају Београда и увек смо жалили тату који је ишао чак
на чукаричку железничку станицу да путује "ћиром" (возом који је ишао полако, уском пругом, покретан парном локомотивом) до Титовог Ужица. Путовање
је трајало између 8 и 10 сати, и тата би тек после три дана престао да мирише
на дим.
Врло брзо смо се навикли на централно грејање; бацање отпадака
кроз велики сливник који је био лоциран на сваком спрату; на зелена поља,
тишину и безбедно играње лоптом у паркићу; љуљашке и клацкалице које су
биле уз сваки "солитер" и анекс (шест солитера у ул. Пере Тодоровића и шест у
Жарка Пуцара). Спортски центар Кошутњак, Пионирски град и Ада Циганлија
постали су моје "двориште" у коме смо се сви играли и свакодневно дружили.

83
Било је деце свуда – у нашој згради било нас је око 75, разних узраста, али то
није била никаква препрека за игру и шалу. Сви смо се лепо слагали и никада
нисам видео да се неко потукао или посвађао. Нисмо знали шта је дрога, нисмо
се напијали, а камоли крали или обијали нечије станове (једино смо понекада
крали зелене шљиве из оближњих башта). Куд год да смо ишли, ишли смо
пешице и нигде нас родитељи нису водили нити сачекивали. Све је то било
нормално за нас који смо тада расли и живели на Бановом брду.
Ја сам завршио Основну школу "Бановић Страхиња", 1967. године,
и нормално продужио школовање у оближњој XIII београдској гимназији, испод
Пожешке улице. То је била нова школа, као и моја основна и Средња хемијскотехнолошка школа преко пута гимназије. На гимназију сам се врло брзо
навикао. Томе је допринела и чињеница да је ту било много мојих другара из
"Бановића" и да смо у суштини само променили зграду и професоре, али што се
тиче друштва, скоро се ништа није променило. Верица, Љупка, Цеца, Алекса,
Чворке, Миша, Тоша, Биљана и сигуран сам још неки, којих нажалост овога
момента не могу да се сетим, али који ми то неће замерити јер су то моји
другари – они су увек били ту око мене и ја уз њих.
Пут до и од гимназије је увек био с неким другом или другарицом,
и увек пешке – никада, ама баш никада нас родитељи нису водили или возили
у школу. Имали смо црну школску униформу и пластичну плочицу на којој је
писало XIII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА, коју смо носили на левом горњем
џепу. Једном годишње, директорка школе Мирјана Чабрић би долазила у посету
и инспекцију, да провери да ли сви носе униформе и да ли имају ознаку Гимназије на њој. Шминке, бижутерије и осталих украса није било, нити су нам били
потребни. Природно здрава и права деца, способна и вредна, проводили смо
заједно дане уз књигу и шалу. Увек је било шале и вицева које смо ми тада
звали фазони. Ми смо били мала фабрика фазона која је имала нови "производ"
свакога дана, a можда и свакога сата, али нећу то да кажем да не би неко
помислио да претерујем.
Тако ја памтим своје гимназијске дане и желим да тако буду
убележени у наш Споменар, за успомену на све нас, на све око нас и све наше
фазоне.

Константин
Имали смо предивне професоре и није било ниједног кога нисам
волео или имао проблема с њима. Нормално, има много нијанси вољења, и по
том критеријуму, с моје тачке гледишта, на "најдунклију" страну (читај: одличан 5) спадају Нада Бјеле (биологичарка), Иванка Чобански (наша драга и предрага разредна, а већ одавно и пријатељ) и Маја Јакшић (психологичарка, чији
сам далматински нагласак волео до неба). Дубоко сам поштовао (читај: одличан
5) Коцићку (хемичарку), Љиљану Mиљковић (латинку, нећу да кажем Шљивка,
јер сматрам да такав надимак она није заслужила), Раду (географичарку),
Аницу (историчарку), Радивојевића (физу) и Ленку Желчевић (рускињу). Нисам
марио (читај: одличан 5) Деспота (математичара), Жику Пушку (филозофичара
и ОНО), Радишу (ОТО), Нешу (физичко). Коначно, желим да споменем Васу
биологичара, кога нисам разумео (читај: Васа – одличан 5, Јездимир Кнежевић
– довољан 2) .
Нада Бјеле је имала осећај за хумор врло близак мом, боље речено
мој близак њеном. Ми смо имали хиљаде дивних шала и увек с осмехом гледа-
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ли једно на друго. Никада нећу заборавити дан у првом разреду, када сам
седео у првој клупи, одмах испред професорског стола, и када је она гледала
кога ће прозвати. Мени су требала два месеца да схватим да је школска година
почела; дошао је октобар и скоро сви су имали по једну оцену из биологије
("вуковци" чак по две), а ја ниједну, јер нисам био спреман да одговарам пошто
нисам учио. Гледа професорка по дневнику, ја гледам у њу, јер је било
очигледно да треба мене да пита а ја нисам спреман. Њен летимичан преглед
дневника мени се отегао као сат, и онда она рече: "Сад морам да питам некога
на слово К", мислећи на Кнежевић.
Ја је погледам и кажем: "Константина", име које је почињало на
К, али никога таквог није било у целој школи, а камоли у нашем разреду. Она
ме само погледа, осмехну се и окрете страну дневника. Отада сам ја за њу био
Константин, и увек сам долазио спреман на часове биологије, у знак захвалности према њеном гесту.

Сексоза
К'о што рекох, од свих професора једино нисам разумео Васу
Сурчинског који нам је предавао биологију у другом и четвртом разреду. Не
знам зашто, али баш га нисам разумео. Никада није било никаквих проблема
међу нама – увек је био фер, и кад год ми је дао "кеца", заслужио сам га.
Нормално, требало је поправљати тог кеца на најмање тројку да бих био врло
добар. Тих поправљања се још увек сећам, јер су увек била на крају полугођа
или године, кад се питало цело градиво. Једно од њих желим да поменем овде.
Мислим да је то било на крају првог полугођа у четвртом разреду,
када сам се јавио да поправим оцену. Пошто је он предавао биологију човека,
питао ме је да набројим врсте шећера у људском организму. Ја одговор на то
питање нисам знао, али цео разред је био иза мене, спреман да ми помогне,
као и увек. Неко ми шапну триоза, пентоза и хексоза. Будући да сам знао његову наклоност према женском полу и да га не могу придобити знањем, решио
сам да га придобијем хумором и дадох му следећи одговор: "Постоје три групе

шећера и то су триоза, петоза и сексоза."
Он упита: "Која је то последња врста?" Ја понових: "Сексоза",

спреман да објасним да је то повезано са сектограмом, што значи шест. Када он
то чу, скочи човек од радости, насмеја се и одмах ми закључи не тројку него
четворку за крај полугођа.
Данас као професор и педагог ја се тога врло добро сећам и слично
се понашам према својим студентима, зато што сматрам да је уз фактичко знање, за будући развој младих људи једнако важна могућност брзог прилагођавања новим ситуацијама.

Петровићка, хвала ти
Током сваког школског дана била су два мала одмора и један
велики, значи укупно три. Најмање два од та три, а често и сва три, ја сам
провео шетајући кроз двориште гимназије или по ходницима, идући у кабинете
и лабораторије са Снежаном Петровић, која ми је с великим стрпљењем
препричавала градиво које је требало да научим код куће а нисам. Пошто много
путујем по свету, имам доста времена по авионима и аеродромима да мислим о
свему. Врло често се сетим школских дана и увек се запитам одакле Снежани
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толико стрпљење да из дана у дан, из месеца у месец, из године у годину, дели
своје знање с Јездимиром Кнежевићем који је то могао да научи а није. Још
једном ти хвала, драга моја другарице Снежана, на свим малим и великим
одморима које си ми несебично посвећивала.
Понекад, али врло ретко, тражио сам нове изворе знања (читај:
нове жртве) и ту су ми увек притицале у помоћ Матора, Даница Малуцковић,
Верица Булајић, Шешлија и Караџићка. Када сам то сада ставио на папир, није
тешко закључити да сам увек помоћ тражио од другарица. Желим овој малој
групи "помоћница" да додам свог великог друга Ћосу, с којим сам годинама
делио клупу и све остало, као и Живана који ми је увек штитио "леђа", јер је
седео иза мене. У ретким тренуцима кад сам одговарао испред табле, Јаков,
Зоф, Паја и Раша су увек били ту да ми дају "вербалну подршку".

Тхе Беатлес
Пошто нам је руски био страни језик у гимназији, ја сам све читао
"по Вуку", онако како је написано. Јесам ђускао, али не нарочито добро, по
журкама и рођенданима на тада модерну музику са запада, али нажалост ни
једну реч нисам разумео. Ми смо сви углавном пратили ритам, полако када се
приљубљивало једно уз друго и брзо када бацакамо ноге и руке ко више може,
али до доласка у Енглеску нисам разумео да је yellow submarine у ствари жута
подморница и још хиљаду таквих примера.
Не каже бадава наш народ да свако зло има своје добро. Данас доживљавам нову младост и пуну радост слушајући The Beatles и због тога врло
често добијам њихове CD-ове за рођендан или Нову годину од енглеских пријатеља, који сада уз и због мене поново почеше да их слушају.
Од наше забавне музике највише сам волео Терезу, Бору Чорбу,
Силуете и њима сличне. Много сам волео песму "Мостарске кише" Пере Зупца,
која се стално пуштала по дискотекама. Међутим, од све музике највише сам
волео староградске песме, које сам с великом радошћу слушао у кафани "Три
шешира" са својим великим другом Предрагом Дамњановићем из IV2.

Зато што Вас највише волим
Током све четири године проведене у гимназији, Иванка Чобански
је била моја разредна. С данашње тачке гледишта, младост је врло релативна
(ја не знам колико је она тада имала година, али то је најмање важно). Била је
млада и ми смо јој били први које је као разредни старешина водила од почетка до матуре. Увек насмејана, коректна и озбиљна, наша драга разредна нам је
предавала српскохрватски и, нормално, држала разредне часове. Ја сам увек
волео да добацим понеку шаљиву реч, што је углавном изазивало смех мојих
другова, али и стварало мали немир у одељењу. Врло брзо сам увидео да она то
није баш много волела, али те мале и безазлене шале су некако биле део мене.
Нисам их збијао да бих њу секирао или узнемиравао разред, него онако за
себе. То сам радио само код професора које сам много волео, јер они други "то
нису заслужили" по мом мишљењу.
Тако једног часа ја нешто рекох, цео разред се засмеја, а разредна
ме упита: "Јездимире, јеси ли ти такав и на другим часовима?"
Ја искрено одговорих: "Нисам, разредна".
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Онда она рече: "Па, што си такав на мојим часовима"?
Ја опет искрено рекох: "Па зато што ја Вас највише волим".

Наша Иванка, 2007. у Скадарлији
За мене је било најнормалније да највише волим нашу разредну,
јер нас је она чувала, заступала, васпитавала, знала најбоље и, поврх свега,
била наша разредна.
То исто важи и данас када само постали пријатељи и "другари". Разредну и њеног мужа Бобу сам увек посећивао у Бечићима где они имају кућу, и
понекад припазио њихове мале ћерке кад су они негде ишли. Још никад нисам
био у Београду, а да се њој нисам јавио. Последњи пут смо се видели 25. јануара 2010. године на Учитељском факултету у Београду, на прослави 85. рођендана мог тате.
Годинама сам нашој драгој слао разредној разгледнице из градова
које сам посећивао и све их увек завршавао следећом реченицом: "Најискре-

није Вас поздравља, без литерарних претензија, Ваш ђак Јездимир".

Разлог је врло једноставан. На сваком, ама баш сваком писменом
из српскохрватског језика она ми је увек писала: "Граматички коректно, али

без литерарних претензија".
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Сесили
"Да није јубави,
не би свита било"
Нема лепше и искреније љубави од гимназијских гледања и надања. Зато и није чудо што је и IV4 бујало од пубертетских свиђања, сањарења и
барења. Од безброј таквих, једно је "произвело" Вука и Иву Чворовић, који су
до сада "произвели" Милу, Хану и Максима, којима се Верица и Чворке поносе.
Остале везе, велике и мале, остале су скоро тамо где су и како почеле. Гледајући IV4 из предзадње клупе у реду до врата, лепо сам видео како се нешто
таласало између Петровић Снежане и Славка Ојданића; сви смо видели да су се
Ружица и Мирко држали за руке и ишли на журке заједно; мислим, али нисам
сигуран, да је Смиљке трзао на Боркицу; да је Цеца Цонић после екскурзије,
целе три недеље била зацопана у Манчу; да су се Раша и Бранка Ерак тако
симпатично обраћали једно другом да ми још увек одзвањају у ушима Бранкино
"Рашо, Рашице". Сигуран сам да је ту било још неких набацивања и трзања,
али остављам свима њима да одлуче да ли ће, или пак неће, после 50 година
открити своје тајне снове.

Језда и Сесили 28. маја 2011. у хотелу Шумадија
Нормално, нисам ни ја био пелцован од тих "лепих осећања летења
на облацима снова" током четири гимназијске године. Све је ипак било под
контролом и безболно, негде до маја 1971, када смо сви засукали рукаве не
бисмо ли испливали из новоуведених матурских испита. Верица, Цеца, Љупка,
Миша Бјеловук, Ћоса, Љиља Шешлија и ја некако створисмо групу која је буквално учила и дању и ноћу.
Освањивали смо у бурегџиницама на Бановом брду, заједно ишли у
ресторане и кафане, чак смо једно вече, па и ноћ, провели у "Голф клубу" у
Кошутњаку.
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У тим тешким али незаборавним данима, када смо учили физику
ујутру, матиш око подне, хемију после ручка, нацртну геометрију предвече, а
руски и српскохрватски у паузама, ја се смртно зацопах у Љиљу Шешлију, коју
смо ми ближи њој звали Сесили. То наше мало друштво је проводило дане и
ноћи учећи и славећи матуру заједно, другарски, весело и отворено. У ретким
тренуцима када сам био сам, најважније створење на свету била је Сесили.
Шетао сам око њене куће поред гимназије и правио планове како да јој то
кажем, да "искажем љубав срца свога". И тако, док сам ја скупљао храброст да
то урадим, пошто ме је она видела као доброг друга и ништа више, нашао се
тамо неки из насеља Браће Јерковић или с Коњарника, милион километара од
нашег Бановог брда и Чукарице – он је имао више храбрости, и то јој је рекао,
само три дана пре мене. Тај неко кога још нисам упознао, али сам сазнао да се
презива Станишић, отац је њене деце и њен муж.
Нормално да ми је драго што је њихова веза тако успешна и свим
Станишићима заиста желим све најбоље. Ја се још увек радо сећам свега оног
чистог и лепог што беше међу нама тог пролећа и лета 1971, и увек с радошћу
одслушам и запевам када чујем на радију песму "О, Sesilia". Што време више
пролази, све ређе пуштају ту песму, али моје успомене не бледе.

Wimbledon Final
Док сам био у Основној школи "Бановић Страхиња", Миша Бјеловук, Алекса Колаковић и ја смо тренирали кошарку у Спортском центру у
Кошутњаку. Међутим, у гимназији се више пажње ипак поклањало атлетици и
гимнастици. Будући да сам био осредњи у тим спортовима, 1968. године сам се
уписао у Тениски клуб "Партизан" на стадиону ЈНА и почео озбиљно да тренирам. Четири-пет пута недељно сам ишао на тренинге, а преко лета свакога дана. Тако сам у младалачком заносу и сањарењима био опчињен Отвореним тениским првенством Енглеске, које се игра сваке године у последњој недељи јуна и првој недељи јула на теренима "Вимблдона". То је најстарији тениски клуб
на свету, основан 1878. у предграђу Лондона. Тада је био само један програм
на нашој телевизији и ЈРТ је преносила искључиво финалне мечеве у женској и
мушкој конкуренцији.
Та прва субота и недеља у јулу били су моји "душевни празници".
Још увек се сећам првог вимблдонског финала које сам гледао, када су играли
Rod Laver и Tony Roche (обојица су били Аустралијанци). Нормално да се сећам
тениских великана тога доба као што су Rod Taylor, Rod Laver, John Newcomb,
Tony Roche, Ivan Lendl, Ilia Nastaze, Никола Пилић и др. у мушкој конкуренцији. Из женске конкуренције се сећам имена као што су: Margaret Court, Martina
Navratilova, Billie-Jean King, Ivonne Gullagong и неких других. Тенис су лепо
играле, али нису биле неке "рибе".
Ипак, најбољи вимблдонски турнир свих времена, за мене био је
2001. године, када је Горан Иванишевић постао шампион. Он није имао довољно турнирских мечева. Добио је Wild Card (лични позив од организатора). После
гигантских борби, нарочито у полуфиналу кад му је противник био Енглез Tim
Henman, и када је игра била прекинута због мрака при стању 5-4 за Henmanа.
Горан га је следећег јутра победио са 7-5, 6-3. Онда, традиционално, прве недеље у јулу, тачно у 13.00 као сваке године, Горан је у финалу победио Аустра-
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тралијанца Patа Rafftera са 6-3, 3-6, 6-3, 2-6, 9-7.
Мојој срећи, тада а и сада, није било краја.
У пролеће 1971. требало је да донесем животну одлуку – да наставим с тенисом и свим подразумеваним неизвесностима, или да се упишем на
факултет и пођем "сигурним животним путем". Још увек се сећам свог тениског
тренера и доброг друга Славка Радишића који ми тада рекао: "Касно си почео с

тенисом, а код нас се он не цени као фудбал. Чак и да ти све иде као по лоју,
највише што можеш да постигнеш јесте да будеш шампион Србије, а од те
титуле не можеш да живиш. Боље ти је да идеш на факултет за који ти је сада
време, а да наставиш да играш тенис као рекреативац."

Схватио сам да је у праву и определио сам се за машинство. Пошто
у 18. години нисам ни помишљао да будем рекреативац, престао сам да играм
тенис. Рекет нисам узео у руке од 1971. до 1985, када сам, као доктор техничких наука, почео да играм рекреативно!

Monaco Gran Prix
Моја највећа љубав, наравно после Сесили, био је аутомобилизам.
Не знам зашто и како, али сам увек волео моторе, мирис бензина, велике брзине и када су аутомобили у питању, ништа ми није било тешко, док ми је све у
вези с људском биологијом било тешко, чак и да отворим књигу. И тако, док
сам играо тенис, увек сам помагао тати око наше "шкоде" 1000 MB, од прања
до подмазивања. Током лета 1968. и 1969. бесплатно сам радио код Микија,
аутомеханичара специјализованог за "шкоде" који је имао приватну радионицу
код Каленићеве пијаце. Пошто тада малолетници нису могли да раде, моји родитељи су потписали неки папир и тако прихватили сваку одговорност за законске и остале последице мог рада у тој гаражи. Ја сам тај посао обожавао –
свакога јутра сам устајао у 5 сати, да бих с Бановог брда стигао до Каленића и
почео да радим у 6.30. Када сам полагао пријемни испит на Машинском факултету, рекао сам родитељима да ћу, ако не будем примљен, ићи у аутомеханичаре, јер ја то много волим. И дан-данас имам по неколико мотора и мењача на
којима радим када ништа не радим.
Врхунац аутомобилског спорта је Формула 1. Међу многобројним
тркама које су организоване по целом свету, наша телевизија је преносила само
трку за Велику награду Монака из Монте Карла. Уз Вимблдон, то је био други
део интернационалне годишње терапије. Брзи аутомобили, вешти возачи, прелепе девојке, раскош овога света. Све то је било у Монаку током трке, а на
крају, што наш народ каже "конац дело краси", велики пехар је победнику трке
додељивала принцеза Грејс Кели. За мене, младог Титовог омладинца, она и
цео тај догађај били су ванземаљски сан, који може да се види само на телевизији последњег викенда у мају. И до данашњег дана се ништа није променило –
још ниједну трку у Монаку нисам пропустио и, упркос годинама које више нису
омладинске, још увек гледам трку и лепотице из Монте Карла, јер је то врло
значајна лука на југу Француске.
Имена најбољих светских возача из наших гимназијских дана још
увек знам, јер сам између трка у мају читао њихове биографије, пратио њихове
резултате на свим осталим тркама које нисам имао прилике да видим тих го-
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дина. То су били: Surtes, Stuart, Rindt, Ixs, Bandini, Hill, Clarke, Sever и други,
који су возили за чувене тимове као што су Ferrari, McLaren, Lotus, Tyrell,
BRM... Да ли свесно или подсвесно, мене је та трка увек мотивисала да још више учим и радим, јер по мојој логици само тако сам могао створити неку шансу
да тамо одем и будем део тога. Донекле се то и остварило, али пошто сам ја још
увек млад и тај младалачки занос ме још држи, сигуран сам да ће и тај дан
доћи.
Паја (покојни Павловић Милорад) и Огњен су такође волели аутомобиле и сећам се да смо њих двојица, Миша Бјеловук и ја положили возачки
испит пре матуре. Огњенов тата је имао сервис и он је возио бели ауди, док је
Миша возио фићу с регистарским бројем BG-117-260. Ја сам возио татин "форд
таунус" с бројем BG-778-01. Знам да је то непотребна информација, али ти бројеви се још увек мотају по мојој глави. Јесам возио девојке у том аутомобилу,
али чак и уз ту "предност", ниједна од њих није постала моја изабраница – ја
сам се дружио с аутом.
Сећам се, једне ноћи док смо учили за матуру, нешто су се Цеца
Цонић и њен дечко завадили и Цеца је толико патила да није могла да учи. Као
прави друг, ја сам је одвезао код дечка у студентски дом код Вуковог споменика у три сата ујутру, и сачекао отприлике сат и по у колима, док су се они
мирили. Мислим да се он звао Мики, али не смем да гарантујем, што никако не
значи да је Цеца имала много момака, већ само значи да нисам ни желео да га
упознам.
Током факултетских година ја сам сâм направио фићу – да, "заставу
750"! - с којим сам се такмичио на релијима, националног и интернационалног
карактера. Тај аутомобил сам 1974. године паркирао испред казина у Монте
Карлу, где су и мене и њега гледали као "светско чудо". Нема потребе да кажем
да до принцезе нисам стигао, али пошто сваки пут почиње првим кораком, ја
сам већ дуго на том путу.
Сећам се да је професорка хемије имала бели "NSU-Price 110",
Кршљанка математичарка "фијат 850", Шантић који је предавао ОТО "фићу",
физичар Радивојевић је возио "опел кадет" и, чини ми се, то би било све што се
аутомобила и наших професора тиче.

Нова матура
Врло касно, негде на крају првог или на почетку другог полугођа,
пронесе се вест да ће наша генерација бити прва која ће полагати нову матуру,
која се састојала из писмених задатака из српскохрватског и математике, усмених испита из страног језика и још два изборна предмета, и матурског рада. То
се односило на све ђаке сем "вуковаца", којих беше четворо у нашем разреду:
Петровићева, Миленковић, Матора и Боркица, колико ме памћење служи. У тај
податак нисам сасвим сигуран, јер ја нисам припадао тој групи ђака, ама ни
близу.
За све нас остале, то беше катастрофа, неправда и томе слично,
али ко је нас ишта питао. Сећајући се данас тога, усуђујем се да кажем да је та
катастрофа променила ток целог мог живота. Спремајући се за матуру, где сам
изабрао физику и нацртну геометрију, Фарадејеве законе за матурски рад,
утемељио сам своје знање о науци и математици. Све што човек зна, он то
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воли, а што не зна, то и не воли. Тако сам, захваљујући великој матури, заволео науку и посветио јој цео свој живот.
Захваљујући науци, волим сваки дан свога живота и једва чекам
јутро да идем "на посао", како то људи зову, а за мене је то као хоби, извор
великог задовољства, и још на крају месеца добијем плату за то уживање. Када
бих сутра добио новац на лутрији, ја бих наставио да радим, јер то ме вуче и
мотивише да идем напред. Пошто нико никада није "завршио" научни рад, ја
видим себе као вечитог радника – како бих могао да се пензионишем, када се
све то дешава у мојој глави, а не у канцеларији.
Матуру сам положио с одличним успехом, што ми се никада није
десило с разредима у XIII београдској гимназији.
Захваљујући тој новој матури, положио сам пријемни испит за Машински факултет у Београду (полагали смо математику, физику и хемију) и
упутио се у чаробни свет науке.
Ја се и данас сећам свих дефиниција. На пример, у физици: Рад је
дејство силе на путу. Електрична струја је усмерено кретање електрона. У
математици: Вредност интеграла је једнака површини испод криве у датим
границама. Раван се дефинише трима тачкама. Научио сам много тога лепог и
истинитог, а најлепше од свега је што све те научне истине важе и сада у
целом свету и космосу – и највероватније ће важити заувек.
За мене је најлепша чињеница да сам их тада, 1971. године,
запамтио, а сада у XXI веку их толико разумем да не треба да их памтим јер их
знам, као што сам тада знао све другарице и другове из IV4 и никада их нећу
заборавити.
Чувени амерички физичар Richard Feynman је рекао да постоји
велика разлика између "знати име за нешто" и "знати нешто".

Нана
У неком од имејлова које сам размењивао са Чворкетом (преко Иве
Чворовић), сазнао сам да је важна сврха овог нашег Споменара да објаснимо и
дочарамо садашњој омладини и нашој деци шта смо ми имали, а они то сад немају. За мене, на првом месту је породица у ширем смислу речи. Ми смо одгајани као чланови великих породица, у којима је свако водио рачуна о сваком.
Ја хоћу да кажем да је сваки ученик нашег разреда био члан моје шире породице, почев од Мише, Љупке, Верице, Алексе, Сесили, Боркице, Цонићке и свих
осталих.
Мени је најважнији члан моје примарне породице била нана. Када
би неко од мојих другарица и другова дошао у наш стан, ту је била нана да их
дочека, направи сок, лењу питу (коју је Миша Бјеловук обожавао), ручак или
да нам да макар чашу воде. Ко год да је дошао, шта год да се збило, нана је то
знала и била део тога. Она је знала и наше тајне, наше наде и наше скривене
симпатије, јер сви смо ми били чланови једне породице, а на челу сваке породице, што се мене тиче, била је нана. Зато овај мој мали допринос нашем Споменару желим да посветим сећању на моју нану Катарину Срдановић, рођену
Кнежевић, с великом жељом да сви ви који сте, или ћете бити нане или деке,
будете камен темељац вашим потомцима, да их учите свему, и да вас они воле,
цене и сећају вас се до краја својих живота. Ја се тако односим према свој деци
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света коју сам досад упознао и коју ћу тек упознати.

Post sciptum 1

Пријављујем се да будем један од организатора прославе 100. годишњице наше матуре. Значи, Јездимир M. Кнежевић ће 2071. бити један од организатора и једва чекам да сазнам ко ће се још пријавити да буде у организационом одбору, јер ћемо тада већ имати мало више година и требаће више
добровољаца него што је случај ових дана.
Знам да су ове године то врло успешно урадили Шешлија и Јаков.
Другарице и другови из чувеног IV4, уживајте живот и не брините
ништа, јер Језда ће бити један од организатора стогодишњице наше матуре.
До тада, желим да вас све, по списку, видим много пута и да читам
ваше доприносе нашем Споменару.

хвала вам свима на свему
ста).

Сваког појединачно, грли и љуби ваш друг ЈА (Језда Аутомобили-

Post scriptum 2:

Најсрдачније се захваљујем својој сестричини Милици Голубовић,
ученици другог разреда Филолошке гимназије (или како се то већ званично зове), што је мој текст написан на енглеској "клавијатури" пребацила у нашу ћирилицу и што је прилагодила мој текст садашњим граматичким (и правописним)
правилима, различитим од оних која су важила кад смо ми били "у њеној кожи".
На моју срећу, таквих промена нема у науци, јер 1N (Newton), 1M
(Maxwell), 1J ( Joule) , 1m, 1s, … нису се променили с променом власти у било
којој земљи на свету.
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Рашовић Радивоје – Раша

1968.

2008.

Овог млађег сви врло добро знате из гимназије. Памтите га као
младог, лепог, веселог, емотивног и верујем поштеног и доброг (тако су ми тада говорили). Старијег би ваљало представити. Личи мало на млађег, али му
може бити и деда – а и јесте деда већ годину дана. Није више млад ни леп,
мада је остао весео, емотиван, поштен и добар (сада то знам јер сам могао да
се упоредим с онима који нису такви).
Нисам ово написао да бих себе хвалио, већ да бих тако посредно
одсликао нашу генерацију из IV/4. Убеђен сам да смо сви поштени и добри и да
је то наша највећа вредност, која се не може купити. Зато волим да вас видим,
а тада видим и нашу лепу младост.
Ускоро славимо 40 година, али не година живота него од завршетка најлепшег дела живота. Матура је само појам и обележје једног краја,
попут спуштања завесе на крају чина. Тада сам се радовао том чину и био
поносан на успешан завршетак, и не знајући од чега сам се тако драгоценог
опростио. Неко би рекао да није баш тако, јер имам релативно успешан живот
којим могу бити задовољан.
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Старији
Завршио сам Машински факултет и остварио релативно успешну
инжењерску каријеру на пројектовању и извођењу инсталација за грејање и
климатизацију. Додуше, нисам високо "полетео". Био сам кратко, а ипак довољно дуго, и неки директор, да бих установио да ми та трзавица не одговара и да
ми то није циљ – волео сам да се бавим струком. У време највеће кризе наметала се потреба за приватним бизнисом, али сам схватио да ни то није за
мене, јер нисам овладао вештином пливања у мутној води с грабљивицама. Не
замерам то себи, напротив. Претпостављам да пословно путешествије није
никоме интересантно, па га нећу детаљније ни представљати. Променио сам
шест фирми и ниједна није имала завидан буџет. Довољно је рећи да ми је овај
посао био интересантан, да се нисам обогатио, али сам пристојно зарађивао за
нормалан живот просечног интелектуалца.
Основао сам породицу, малу али вредну "тројку". Поред драге
супруге Гордане, од 1983. године имам ћерку Јасну, на коју сам много поносан.
Сада ми се породица повећала за дивну унуку, па ми није жао што ме зову и
деда. Пуно ми је срце, али у њему има још места – волео бих да добијем и
унука, поготово што ми се није испунила животна жеља да имам и сина. Сада
сам у стабилним и мирним животним водама.
Живим у приватној кући моје женице на Бановом брду, у улици
Краљице Катарине, али с таштом и тастом, срећом на два засебна нивоа. Изнад
нашег малог стана је, нажалост, празно поткровље. Када је требало (проклете
деведесете), нисам имао могућности да направим додатни простор за ћерку.
Када сам могао, није више требало. Наиме, стан који сам напустио после женидбе остао је празан после смрти моје мајке, тако да сам решио стамбени простор и за своју јединицу. Овај стан се налази у Благоја Паровића, где сам
дочекивао своју драгу генерацију из гимназије. Многи га се вероватно сећају.
Мој таст је одавно подигао викендицу на Убу (где му је очевина) и
то на великом травнатом плацу с дугом живом оградом, тако да има доста посла, иако ипак пријатног. Посадио сам 100 воћака и повећао себи обавезе. Сам
орезујем воћке и печем ракију од свих сорти. Сада имам и моторну косачицу,
па више немам муке ни с травом. Често тамо идем и што сам старији, све ми се
то више свиђа – пријају ми мир и природа. Ту је и лепо језеро, душу дало за
моју страст, пецање. То је диван опуштајући хоби, који ми доноси растерећење
од градске вреве, буке и смрада. Роштиљ се подразумева, а намеравам да набавим и ражањ на струју. Фамилија се увећала и ваља их лепо дочекати и
повремено се подсетити на то како се некад лепо јело и пило.
Ћерка је пре шест година, без питања, донела два мала зеца, прво
мужјака после и женку, па не смемо да их држимо заједно, јасно је и зашто.
Сада су велики, дебели и слатки. Увукли су нам се под кожу и сад нема назад –
навикли су на живот у кући, прави су кућни љубимци. Воле да се мазе, а на то
сам их ја навикао, и када дођем кући сами дођу да их мазим. Велика је ствар
када осетиш да некоме требаш. Има много обавеза око њих, али љубав све поништава. У викендици сам им направио велике кавезе и оградио део дворишта
за њих, а за транспорт сам направио и преносне корпе, да бисмо и тамо били у
пуном саставу.
Волим море и скоро сваке године идемо на летовање. Раније смо
ишли колима и на "наше" море и у Грчку, а после (проклете деведесете) уг-
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лавном авионом у иностранство, нажалост. Ипак, највише волим Јадран, вероватно зато што га је волео онај млађи. Одлазили смо лети више пута на Тару и
Дрину, где је прелепо и од срца бих препоручио свима. Не волим зиму, па зато
тада и не идем на планине. И даље обожавам добру музику, било забавну, народну или класичну. Спорт волим да пратим из удобне фотеље, а нарочито
важне утакмице, када сав устреперим и навијам с пуно емоција, тако да се моја
жена забрине да ћу добити "срчку". Волим добро да поједем и попијем, наравно
волим и жене.
Међутим, не може ни све бити лепо. Моје старе породице више нема. Умрли су ми родитељи и бабе и деде, које сам много волео као и родитеље. Дивно детињство памтим по распустима проведеним с бабом и дедом на
селу. Брат је још 1976. отишао у Канаду с породицом и није никад долазио.
Посетио сам га 1978. и тек 2005. године, после смрти наше мајке. Нисам га
видео 27 година, као ни његову дивну децу. Затекао сам старца у колицима,
дијабетичара, мршавог као кост и кожа. Сада је и шлогиран и тешко говори.
За ових 58 година упознао сам много рођака, комшија, пријатеља
мојих родитеља, другова, другарица, колега, колегиница и познаника, како у
Београду тако и на селу. Огромна већина њих је помрла или на други начин
заувек нестала из мог живота. Иако имам своју породицу, појаве се каткад
паразнина и туга.

Ипак завидим оном млађем. Зашто? Па он не постоји одавно, а ја
још имам година испред себе. Да, али каквих? Да ли се могу поредити с његовим?
Па какве су то његове године биле и шта су му пружиле?

Млађи
Детињство
Уопште нисам имао намеру да спомињем детињство, али после читања Чворкетовог Споменара не могу а да се не осврнем на то време. Одушевио ме је, нарочито због бројних детаља које је запамтио, а ја сам их се једва
присећао док сам читао (неке сам и заборавио). Ганули су ме детаљи живота у
Београду током педесетих и раних шездесетих година, јер сам и ја ту рођен и
одрастао у истим условима.
Извирале су слике раног детињства које сам провео на Славији, у
Немањиној улици. "Видео" сам младе родитеље и старијег брата. Становали смо
у трошној кући, оштећеној у бомбардовању, у великом заједничком дворишту, с
много комшија и деце. Имали смо две просторије с намештајем као из Чворкетове приче, који је дрвени трамвај често протресао заједно с прозорима. Сетио
сам се прженог хлеба с наструганим белим луком и путером преко. Таквог
путера више нема, као ни великих и правих виршли с киоска на Славији, а ни
чоколадног млека у стакленој флашици. Омиљени слаткиш био је велики комад
хлеба, благо наквашен и посут шећером.
Били смо тада сиромашни али срећни.
У поменутом заједничком дворишту сам одрастао са Микицом, како
смо тада звали Мирка Мирковића. На ћошку је био и остао биоскоп (Раднички
универзитет) "Ђуро Салај", где смо сваке недеље ишли да гледамо цртане филмове. Зими је било много снега, па смо правили кућице попут ескимског иглуа.
На споредним стрмим улицама постављане су мреже и ту смо се санкали. Имали
смо и пољанче за фудбал. Играли смо кликере, с такозваним мермерцима и
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стакленцима – сећам се израза окиш и скалпиш. Правили смо сами троколице с
металним лагерима, која су брујала и "склањала" пролазнике низ Немањину,
дуж парка "Мањеж". Имали смо и мале праћке, за које се као муниција
користила савијена изолована жица, па смо тиме гађали пролазнике, сакривени
у мраку. Увече смо се играли жмурке с девојчицама. Ишли смо у оближњу
Основну школу "Његош", где сам се зацопао у једну Зорицу с лепим зеленим
очима. Становала је преко пута и враћали смо се заједно из школе. То може да
буде опасно, што се касније и показало.

Продаја виршли – киоск ПКБ, 1961.
Због рушења трошних кућа преселили смо се у јануару 1964. на
Баново брдо. Мирко је био у центру и ишао у Основну школу "Јосиф Панчић", а
ја сам био на "периферији", уз кукурузиште у то време, и ишао у школу "Филип
Кљајић Фића". Тада ми је то тешко пало. Мирко и ја смо почели заједно да
тренирамо пливање у спортском центру у Кошутњаку, али сам брзо отпао због
спорости, вероватно због теже позадине. Мирко је пливао брже, као риба, и
зато смо га касније звали Рибоња. Опет смо се нашли заједно у гимназији, где
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смо провели дивну младост и заволели исту девојку. Био је бржи, као и у пливању.
Али, то више није било детињство.

Образовање
Сада знам да сам имао среће што сам ишао у гимназију. Много ми
је пружила, пре свега свеобухватно знање. На факултету сам стекао стручно
знање из једне области, а у гимназији – о свему. Невероватан је дијапазон различитих дисциплина, од нацртне геометрије, астрономије, филозофије, латинског, музичког до свих других уобичајених у гимназији. Као установа на нивоу,
наша школа је имала наменске кабинете за биологију, хемију, физику, музичко, ОТО, да би нам на приступачнији начин приближила градиво. Радиша нас
је, на часовима општетехничког образовања, у Макишу учио да возимо мотор.
Током протеклих година сам се уверио да је то знање трајно
сачувано негде у малом мозгу, да није било набубано. У многим приликама и у
различитим друштвима, приликом разговора о сваковрсним темама, пријатно ми
је било што сам знао пуно тога – био сам поносан на то. После гимназије нисам
имао такву спознају, односно нисам био свестан њене вредности. Сигурно сте
сви слушали приче како свршени гимназијалац није нико и ништа, не зна ништа
да ради, како ће се тешко запослити и томе слично. Обично се мисли како је
неко потпуно образован тек када стекне факултетску диплому. Без гимназије то
"не пали".
Професори су били нешто посебно и то скоро сви. Не само што су
били паметни и образовани него су имали господско понашање и ауторитет.
Били су вредни поштовања, па и страхопоштовања за оне који нису стално
учили. Наравно, свуда постоје изузеци па их је било и међу нашим професорима. Било је и младих, лепих и згодних професорки.
Имали смо срећу да нам разредни старешина буде Иванка Чобански, дивна дама, која је за мене била на самом врху по свему претходно
наведеном. Редовно нас је водила у позориште и уводила у свет поезије и прозе, с неопходном граматиком. Имали смо на кога да се угледамо и хвала им на
преданости да од нас направе образоване људе.
И моја ћерка је ишла у гимназију, али нажалост у VI београдску.
Одлазио сам на родитељске састанке и имао прилике да видим и чујем нову
генерацију професора. Не може се то ни поредити, као да сам био у основној
школи. Слушао сам ћеркине подругљиве коментаре о професорима, поготово за
одевање, понашање и начин говора. Нису они криви, већ ново раздобље у
нашем друштву (проклете деведесете).

Настава
Настава је била интересантна и пуна догодовштина, како с професорима, тако и међу нама.
У првом разреду сам био заједно са Бранком Ерак, Дорјанком и
покојним Павловићем из истог разреда у "Фићи". С мојом дивном другарицом
Бранком често сам се враћао из школе, јер смо обоје били на почетку улице
Благоја Паровића, а то су чиниле и наше мајке после родитељских састанака.
Од другог разреда су нас измешали због изабраних смерова, тако да су ми се
често мењали "цимери". Неки су одлазили из наше гимназије, други су долази-
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ли из других гимназија или због понављања године. Било је комешања, да би
се од трећег разреда усталио коначан састав IV/4. Добар је то био састав.
Волео сам географију, историју и биологију. Географичарка Рада је
била блага и мила професорка. Историчарка Коматина ми је исто била драга
професорка. Васу Сурчинског смо сви волели, јер је некако имао близак однос
са ђацима. Биологичарка Нада је била строга и праведна. Имала је ледени
поглед, али добру душу. Миша Аксентијевић је само изигравао строгог професора, али волео сам и астрономију и нисам га се плашио. Часове у кабинету
физике памтим по страху од пропитивања код већине нас. Били смо мирни као
бубице, са озбиљним погледом, па ми Радивојевић није остао у лепом сећању.

Завршетак првог разреда 1968. године
Чобанка је увек била на нивоу, озбиљна, одмерена, али с топлим
погледом и дивним осмехом. "Цвикао" сам од пропитивања обимне лектире, за
коју нисам увек имао времена да је прочитам до краја, и то од силних "обавеза"
с друштвом.
Деспот је покушавао да изиграва строгог професора, али благи осмех га је откривао. Мени је био добар и касније сам схватио да сам највише од
свих предмета запамтио управо математику. Када смо имали писмени, Деспот је
имао обичај да се при редовној шетњи између редова нагло окрене, не би ли
неког ухватио да преписује. Обавезно би неког опoмињао да се окрене, чинећи
прстом покрет који подсећа на знак штиклирања. То смо често уз осмех
опонашали.
Латинкa je oставилa упечатљив утисак, посебнo пo провокативном
наслањању на сто (хик!). Када би Ленка почела да пише на табли, чуло се накашљавање из задњих клупа. Ако не волиш неки предмет, као што је руски, не
значи да ти се професор не свиђа. Њу сам касније највише виђао од професора
и увек би ми са осмехом отпоздравила. Психологичарка Маја је била симпа-
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тична, увек насмејана. Живела је у мом суседству, у Зофовој згради, па сам је
често виђао. И Козарца (професора физичког који нам није предавао) виђао
сам у комшилуку, иако није ту живео.
Жика Пушка је био "дупли" професор, за филозофију и ОНО. Боже
ме сачувај – имао је смешне покрете, које смо често имитирали, нарочито Смиљке и ја. Типично је било подизање на прсте (цупкање), с рукама на задњици,
и високо подигнутом главом с погледом преко наочара, често са "кезом". С њим
смо имали догодовштину на екскурзији у Бечићима, када смо у нашој соби имали малу журку с другарицама, што је иначе било забрањено. Жика је био задужен за безбедност, па нас је због приличне буке посетио. Морали смо да закључамо другарице у купатило, а његове наредбе смо гласно исмејали – и он је
побегао.
Памтим да сам добио укор због смејања, на први поглед невероватно. Шта се заправо десило? Јаков је добацио Коцићки, професорки хемије,
нешто чега се сада не сећам, на шта смо се покојни Манчић и ја гласно насмејали, док су други ућутали. Био је то, у ствари, увредљив смех нашој дивној
професорки. Била је згодна и грациозна, али и хендикепирана због опекотина
на врату. Можда је зато била превише озбиљна. После ми је било жао.
Када сам пропушио у трећем разреду, сваки мали одмор сам проводио у WC-у са Зофом, Јаковом и покојним Пајом. Брзо смо увлачили дим и тако
шиљили жеравицу попут врха оловке, како бисмо што више попушили. Облак
дима се одатле ширио у ходник кроз процепе на вратима, а нас је било много у
малом простору – када би зазвонило, настала би бежанија до учионица. Из тог
пушачког кутка памтим Мачка из неког другог одељења, и недавно сам га препознао на пецању, после толико година. Како смо се обрадовали и подсетили
на то дружење.
Пошто сам релативно низак, нисам играо кошарку и нисам је пратио. Тада је Славнић био врхунски играч, а ја сам само начуо за то презиме и у
друштву сам га поменуо као Плавнића. Смиљке се слатко насмејао и од тада ме
је стало завитлавао у стилу – поздравио те Плавнић. И не само због тога. Једно
време сам се забављао с девојком по имену Лела. Сваки пут кад би Деспот на
предавању поменуо паралелу, Смиљке би се накашљао. Овим шалама увек се
смејао наш драги друг, покојни Милоје, душа од човека.
Имали смо у разреду два "цинцара". У то време се играло "глава –
писмо" с металним новцем, па ко погоди носи све. Смиљке и Живан су се често
међусобно изазивали понудом: "Да бацимо петопарац".
Да интересантније буде, радили су то у кратком временском
периоду пре Живановог уласка у аутобус за Сремчицу. Штета што је живео у
Сремчици, па нисам имао прилике да га тада боље упознам.
Екскурзије су биле назабораван доживљај, зато што смо сви били
на окупу изван школских клупа, опуштени и у сјајном расположењу. Пошто је
Чворке детаљно описао екскурзије, приштедећу речи, али не и слике.
Посебно памтим Бечиће. Био је почетак октобра и лепо време, тако
да смо се купали, а неки су и пливали. Славко је мислио да је претходне године у Макарској научио Смиљкета да плива. Када је овде запливао као секира,
онда сам морао ја да га подучим пливању, надам се успешно. Увече смо били
на плажи уз логорску ватру, а после смо ишли у живот. Али нисмо само ми били
активни, већ и професори. Радиша, Радиша, стари враже.
С матурске екскурзије памтим и познати црногорски качкаваљ, ди-
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вног укуса, али проблематичног мириса. Због дивних успомена са својих екскурзија никад нисам бранио ћерки да на њих иде, без обзира на цену. То,
уосталом, и нема цену, јер је само тада и никад више.

Радмила

Боркица

Петроварадин 1968. године
На фискултури нисам имао запажених резултата, осим у скоку у
вис. Невероватно звучи, али имао сам онај додатни трзај као код скока у воду с
једном ногом, који ми је омогућио скок од 1,35 м. Изнад те висине било их је
мало (осим Смиљкета), а растао сам као квасац. Славко је био свестрани спортиста, жива ватра. Тај се пео уз конопац за 4 секунде и то без помоћи ногу.
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Свој двоцифрени број не смем ни да поменем. Било је мучно и дуго – срце хоће, а тешка позадина вуче надоле. Разбој је био тежак, али бар нисам пао као
Смиљке. Волео сам тенис и стрељаштво.

Дубровник 1970. године
Љубав
Пубертет је био у пуном замаху, а ја сам био на правом месту – у
гимназији. Много лепих девојака где год се окренеш, за разлику од неке средње машинске школе или њој сличне. Штета што смо били раздвојени на часо-
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вима фискултуре, па сам само накратко могао да звирнем док су девојке у
црним трикоима брзо утрчавале у свлачионицу, као да су се стиделе наших
погледа. И сада када их видим, после 50 година, изгледају ми лепе.
Било је тада и нешто више од другарства.
На летњем распусту после првог разреда ишао сам на заједничку
екскурзију целе гимназије у Москву и Лењинград и то возом, наравно. Из нашег
разреда ишле су две лепе Љиље, Ненадовић и Шешлија. Мислим да је и Бјеловук ишао. Кад си по цео дан током 12 дана у таквом друштву, не можеш ни да
останеш равнодушан. Заљубио сам се у прву Љиљу, али нисам тада знао шта
ћу с тим. Нажалост, врло брзо је отишла из наше гимназије.
У другом разреду трзао сам на Радмилу Вељковић, лепу црнку с
дугом равном косом, која је с нама била само у прва два разреда. Нисам се,
срећом, заљубио до ушију, јер је и она напустила гимназију – заљубиш се у
спољашњост, па се после лако и охладиш.
Од другог разреда, с нама у одељењу била је Ружица. Али да је
само то, него је живела у згради преко пута моје. Сваки дан смо Зоф и ја ишли
заједно с њом у школу и назад. Као што сам већ рекао, опасно је то. Дружили
смо се и ван школе све више, па смо се и зближили. Тако је потрајало до
Зофовог рађендана, при крају трећег разреда, када се њен стискавац с Мирком
није завршио кад је музика стала. Почели су да се забављају. Били су први пар
у IV/4.
Нисам био равнодушан, напротив. Дотле нисам ни био свестан да
другарство прераста у нешто веће и моћније, у љубав. Али закаснио сам као
Константин код Сесили. Ишло је то и даље као другарство, да би потом постало
нешто још важније - пријатељство.
Можда је и мене неко волео, али нити сам то знао, нити осетио
(мислим само на гимназију). Био ми је ово први јачи ударац у животу. Дотле си
био дечак о коме су други бринули и чували га од свих недаћа. Зато је детињство најлепше и најсрећније доба. Требало би да младост буде још лепша и
срећнија, али тада немаш заштитника – постајеш одрасло и самостално биће.
Одрастање је јединствено животно доба пуно надања, стрепњи, емоција,
страсти, поноса, среће и бола. Драго ми је што сам то доживео у IV/4.

Пријатељи
Гимназија је била филтер карактера младих људи. Био сам у окружењу добрих, поштених и васпитаних. Пријало ми је то друштво у сваком погледу. Тога сам био свестан и онда, а посебно сада с овом памећу, како се каже. Није било безобразних, покварених, похлепних, себичних и прљавих. Чак
смо имали и униформу, сада бих рекао за препознавање добре деце.
Из таквог окружења није било тешко стећи дивне другаре и другарице, који су ми постали животни пријатељи. Мислим на Зофа, Смиљкета, Мирка, Чворкета, Славка, Ружицу и Лазу, с којима сам се највише дружио.
На факултету и касније на послу упознао сам много колега и колегиница, али ми нико од њих није постао пријатељ. Можда су се људи променили нагоре због окружења (проклете деведесете), можда је до мене. Можда
сам као старији постао опрезнији. Из неког разлога ми нису одговарали за
зближавање.
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Момачко дружење
Време ван наставе било ми је испуњено дивним доживљајима и оставило је знатно већи печат од времена на настави. У то доба нисмо често
одлазили у диско-клубове и углавним смо се виђали по кућама, често на журкама, рођенданима и дочецима Нове године. Уживали смо у дружењу, музици и
плесању, а кад се играо стискавац, обавезно су се гасила светла. Одлазили смо
сви код свакога и свуда нам је било лепо. Имали смо добре родитеље, који су
нам то дозвољавали и лепо су нас дочекивали. Све сам их волео. Тада су били
актуелни мали сендвичи с разноразним ђаконијама и колачићи. Нису нам бранили ни пиће ни пушење. Лазин старији брат је имао празан стан на Душановцу, где смо често одлазили на журке. Имала је Лаза и лепу комшиницу и
сестре од тетке. Ружица је имала другарице из других одељења које су нам
биле драге гошће. Памтим Ђују и Гоцу Шаранку и њихове млађе сестре Лелу и
Миру. Долазила је и Зорица из разреда. Иако је у то време било хипика, остали
смо добра деца. Убеђен сам да нико није пробао дрогу.
Мислим да смо сви волели да гледамо филмове. Често смо заједно
одлазили у биоскоп "Шумадија", и то углавном радним данима, јер је викенд
био резервисан за кафану. Преко пута биоскопа, одмах иза самопослуге (тада
највеће на Брду), била је кафана "Заветрина", коју смо ми, по конобару, звали
"Код Меденог". Специјалитет куће биле су коленице с реном и том изазову
нисмо одолевали.
Врло рано смо почели да посећујемо кафане. У то време још није
било турбо-фолка. Свирана је народна музика и радо смо је слушали. Баново
брдо је имало бројне лепе кафане и мислим да смо их све обишли. Памтим
"Михајловац", "Филмски град", "Камп Кошутњак", "Голф" и "Врачар" на пијаци,
коју смо ми звали "Тржница" и највише посећивали. То је била наша кафана,
где нам је било заиста лепо. Свирала се добра музика, виолиниста је био прави
велемајстор, а певачице су изгледале изазовно. Често смо ту вечерали и понешто попили, али умерено. Понеки пут бисмо и разбили чашу, јер смо видели
да то и други раде, па хајде и ми то да урадимо – онда си кобајаги неки даса.
Упознали смо и келнере, међу којима се издвајао "Булдог", с огромном главом и
вратом као у бика. Било је забрањено разбијати чаше, а ја сам се огрешио о то
правило на прослави свог рођендана, када сам седео на прочељу већег стола до
зида, тако да ме није могао тада видети док сам разбијао чаше ногом испод
стола. Међутим, запамтио је он то мени и када сам касније једном приликом
свратио с братом, није хтео да ме послужи. Видео сам га касније једном у
аутобусу, и уз смех смо се лепо испричали.
Највише матураната из IV/4 се уписало на Машински факултет, па
смо и у студентским данима понекад заједно одлазили у кафане, али не више у
оне на Бановом брду, ни у вечерњим сатима – вечери су биле резервисане за
дружење с девојкама. Ми смо после неког тешког колоквијума, испита или пак
другим поводом, најчешће одлазили на пићенце у једну од кафана између
Вуковог споменика и Ташмајдана. Баш наспрам Машинског факултета је била
"Колубара", и ту смо сигурно свраћали најчешће. Следећа је била "Жагубица",
на углу Рузвелтове и 27. марта (данас Краљице Марије). С друге стране парка,
код Вуковог споменика, био је први експрес ресторан у Београду "Каменовић",
по коме се читав тај део града некад звао "код Каменовића". Ми смо, ипак, за
доручак радије куповали пециво у суседној пекари, можда и зато што су ту
радиле најпривлачније девојке у околини. А и стално су се нешто нагињале и
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пропињале, боже ми опрости! На углу Булевара и Молерове, тачно преко пута
Техничких факултета, била је кафана "Домовина". Рибљи ресторан "Гргеч" је
био дијагонално, преко пута улаза на Правни факултет. Ту смо куповали гирице
– на меру – кад имамо вежбе поподне, па не можемо да стигнемо кући на ручак.
У Малу и Велику "Мадеру" нисмо ишли, јер смо знали да ту долазе важни гости,
а ми смо више волели "наше" него "њихове" кафане. Никад нисмо ушли ни у
"Три грозда" (на средокраћи између "Гргеча" и "Мале Мадере"), јер је ту шеф
био Божо Рашовић, мој отац, па ни мени ни мојим другарима не би било пријатно. Радије смо одлазили у једну од две посластичарнице: "Шехерезаду" близу
пословнице ЈАТ-а или код "Пеливана", одмах поред амбасаде Чехословачке.
Данас су кладионице и мењачнице у локалима свих поменутих кафана, осим у
две "Мадере".
Суботом и недељом смо често ишли у Спортски центар "Кошутњак"
на фудбалицу, што сам баталио после гимназије и, наравно, умецио се. Волео
сам да идем на фудбалске утакмице са Чворкетом, и то оне врхунске између
Црвене Звезде и чувених клубова, када је било по сто хиљада гледалаца.
Неописива гужва и ношење масе по трибинама – држао сам се за Чворкета и
нисам страховао. Када сам одрастао, престао сам да одлазим на такве утакмице
због непредвидиве масе, а оне друге ми нису биле интересантне.

Маракана – седење на новинама. Семафора тада није било!
Све важне спортске догађаје (фудбалска првенства, олимпијске
игре, куп шампиона, Вимблдон, бокс, скијање) гледали смо заједно на телевизору, наравно црно-белом. Сада сви имамо телевизоре у боји, али их гледамо
сами. Страсно смо навијали, а ни Ружица није заостајала у томе. Памтим историјски пренос бокс-меча између Клеја и Фрејзера, који је био усред ноћи, чини
ми се око три ујутро. Гледали смо код Зофа, заједно с Ружицом и Чворкетом и
можда још неким, али се не сећам.
Обожавао сам да играм карте. Највише сам волео преферанс са
Чворкетом и Мирком, а касније са Чворкетовим оцем, кога сам волео због
дружељубивости и увек доброг расположења. Посебан доживљај је био таблић
у парове с Ружицом и њеним братом и оцем, који је имао обиље духовитих
коментара. Када нас је било више у друштву, играли смо реми или канасту.
Када помислим на канасту, увек се сетим Смиљкета, с којим сам делио и мегдан
за шаховском таблом. С великим задовољством смо се међусобно частили фразом "пацеру један". Нисам одолео ни покеру, али чисто аматерски с друштвом из
краја, за сићу.
Често сам слушао музику са Зофом на његовом грамофону који је,
чини ми се, био први у друштву. С каквом страшћу смо куповали нове лонгплеј

105
плоче са забавном музиком! Синглице су биле уобичајене. Нисмо пропуштали
емисију "Вече уз радио" сваког понедељка на првом програму Радио Београда,
у 21 час. На Радио Луксембургу смо слушали прва издања нових песама и били
смо у току, "in" што би рекла данашња младеж. Морам да поменем легендарне
групе: Creedence Claerwater Revival, Led Zeppelin, Deep Purple, Pink Floyd, Santana и др. Пошто смо Зоф и ја имали пуно плоча, доносили смо их на све журке
и рођендане. То подразумева и пуштање музике, па смо били оно што данас
зову диск-џокеј. Музика се углавном слушала у мраку и није увек било могуће
прецизно спустити грамофонску иглу на право место. Тако смо пуно плоча
изгребали, а на некима су остале мрље од пића. Плоче су сачуване до данас,
иако нису за слушање због лошег звука. Жена ме је више пута терала да их
бацим, јер заузимају места а нису употребљиве, али како да их бацим када их
је онај млађи толико волео.
Онда се појавио касетофон. Имао сам касетофончић, репортерски,
у футроли с каишем да се окачи преко рамена. Био је и на струју и на батерије,
с микрофоном, па је настала манија снимања свега и свачега и куповања
касета. Био сам опремљен за екскурзије и слушање музике у аутобусу. Музику
и дан-данас обожавам и када чујем неку стару ствар из оног периода узнемирим се, јер навиру слике и осећања, враћам се у дивне дане младости.
Незабораван доживљај су заједничка летовања почев од трећег
разреда гимназије. У Макарску смо отишли 1970. године као феријалци и
боравили смо у шаторима, што нам уопште није сметало. Хранили смо се у
кантини, где су вребали хипици да мазну остатке хране. Колико се сећам, били
су Ружица, Лаза, Зоф, Смиљке, Чворке, Славко и Јаков. Скоро сваке вечери смо
излазили у ресторан с летњом баштом, где је музика свирала уживо.
Затим Ровињ 1971. године, где је била скоро иста група – уместо
Чворкета и Јакова били су покојни Чеда и Шиља (Миленковић). Дочекало нас
је облачно време. Данима смо чекали да сине сунце и често смо боравили у
соби уместо на плажи. Расла је нервоза и једном приликом је Лаза испустила
пeпељару, а Славко је скочио на њу као опарен и замахнуо руком да је удари.
На томе се и завршило, али га и данас зафкавамо због тога. Био је нервозан,
јер се као Црногорац противио да идемо у Истру, на хладни север, па је
касније и отишао на Црногорско приморје са Чедом.
Поред картања волели смо да играмо и пантомиме.
Уобичајено је било да ујутро напунимо кесе храном из продавнице
и с пијаце. Ја сам био задужен за продавницу и на каси плаћао. За пијацу су
били задужени Смиљке и Зоф. Тамо није постојала каса, али боље њих питајте!
Онда бисмо ишли пешке неколико километара до Пунта Корентеа, полуострва с
дивном боровом шумом и каменим плочама на обали, где бисмо остајали цео
дан. Било је ту и неких нудиста, чега се посебно сећају Ружица и Смиљке. Мислим да одатле памтим израз "шеврда".
Наредне 1972. године опет Ровињ, али у мањем саставу. Ноћу је
Ровињ блистао и врвео од забаве на све стране. Памтим диско-клуб "Лантерна"
на обали мора, у старом делу града. Свирала је позната "YU група" све саме
хитове, па и чувени "Црни лептир". С оближњег острва Катарина допирала је
углавном морска музика, коју је било лепо слушати на забаченој клупи поред
мора, обасјаног месечином. У отвореном диско-клубу "Синагога" трештао је рок,
а хотел "Един" је имао подземни дискаћ за провод до касно у ноћ. Мирис роштиља нас је привлачио и скоро сваке вечери смо га јели, али ма колико га је
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било, Зоф се жалио да му није доста и хвалио се како би могао да поједе 70
ћевапа. Понудио сам му опкладу да ћу ја платити уколико поједе свих 70, а у
супротном ће платити он. Прихватио је опкладу и појео свих 70, и то онако мршав. Мислио сам да ће одустати када се при крају сукобио с већ охлађеним и
слојањеним ћевапима. Забринуо сам се да му те вечери не позли. Срећом ништа
– чудо од човека.

Ровињ 1971. године
И после гимназије смо наставили да се дружимо. На Машински факултет је отишло доста нас: Снежана Петровић, Славко, Зоф, Језда, Чворке,
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Ћоса и ја. Било је много обавеза по цео дан па смо се мање дружили, премда је
било и заједничког учења, посебно са Славком јер смо били исти смер. Требало
је да тај период студентских дана буде најлепши у животу, бар сам тако некада
слушао, али мени није био – гимназија је без премца.

Пилатовићи 1974. (Станка, Споменка, Смиљке, Зоф и ја)
и 1976. године (Алекса, Чворке, Смиљке и ја)
У два наврата смо били у старој кући Чворкетовог деде у селу Пилатовићи, код Пожеге. Први пут на дочеку Нове 1974. године, када су још били
Зоф с девојком Станком и Смиљке с девојком Споменком, данашњим супругама.
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Кућа је била празна, хладна, а вода се доносила с леденог извора и све смо
морали сами да радимо. Нужник је био напољу, с много чистог снега за "прање"
руку. После дужег вребања, ухватио сам једну жртву с рукама у снегу, што се
види на једној слика на претходној страници.
Због оваквих услова девојке су одмаглиле већ следећег дана, а ми
смо остали још 3–4 дана на правој планини у снежном амбијенту. Смиљке ме је
учио како се цепају дрва и ложи ватра, а ја њега како се перу судови. Ујутро
бисмо обично дуго лежали у хладној соби, чекајући прву жртву да наложи ватру. Било је опуштено и када је нешто требало да се договоримо, Зоф би имао
обичај да каже: "Договорићемо се сутра". Овај израз је био Зофов заштитни
знак, у шта сам се уверио касније у Ровињу.
Памтим и сусрет с крепким старцем који је живео на падини испод
Чворкетове куће. Хвалио се да још "може", да зна како изгледа "Чича" и да има
његову слику. Показао нам је слику из новина на којој је био глумац Раде Марковић у улози "Чиче" у филму "Клопка за Генерала". Нисмо га разуверили.
Други пут смо били 1976. године, у проширеном саставу са сада
покојним Алексом, Чворкетовим другом из комшилука и из другог одељења у
гимназији. Алекса је био велики весељак, пун духовитих досетки и увек насмејан. Понео је ваздушни пиштољ, којим смо безуспешно гађали птице. Волели
смо да шетамо по планини. На једном пропланку с погледом на Пожегу, држећи
пиштољ, рекао је озбиљним гласом: "Другови, Пожега ноћас мора пасти", алудирајући на партизанске филмове. Касније смо уз осмех често понављали ту
Алексину реченицу.
Радо се сећам и одласка код Смиљкета, у породичну кућу његових
родитеља у селу Белотић, код Богатића, код Шапца – тако нам је објаснио Смиљке. Били су још Зоф и Чворке. Лепо су нас дочекали његови родитељи. Шетали смо по околини и зезали се. Упечатљиво је било видети кулу сликара
Милића од Мачве, због које сам уденуо и ову мутнију сличицу.

Радован-кула у дворишту Милића од Мачве – Белотић 1975.
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Са Зофом сам ишао на камповање у Пореч, 1975. године, али сам
претходно скокнуо до Опатије на пар дана да некога обиђем. Затим је требало
да ме Зоф покупи у Ровињу, где сам такође свратио сам на неколико дана да се
подсетим ранијих летовања. У заказано време сам отказао собу и чекао га цео
дан у башти ресторана у центру Ровиња. Није се појавио тог дана, а ни следећег. Обе ноћи сам провео у дискотеци хотела "Един" до три ујутру, а остатак
ноћи на клупи у парку. Трећег дана сам отишао на Пунта Коренту и дремао на
стенама, док није дошао Зоф. Звали смо га Флеги. Чекање ми није тешко пало,
јер волим Ровињ још од 1961. године. Две године касније, када сам одлазио у
Пулу на одслужење војног рока, свратио сам у Ровињ на два дана да га опет
видим. Тада нисам знао да ће то бити последњи пут.
Не могу да не поменем да ме је у војсци у Пули посетила моја
дивна другарица Лаза са својим Драганом. Били су на летовању негде у
близини и није их мрзело да одвоје један дан за мене. То ме је обрадовало и
много ми је значило. Сећам се уздаха и звиждања регрута иза ограде касарне,
а ја сам ликовао јер је таква "мачка" дошла баш мени у посету.

Са Лазићком у Пули 1977. године
Онда није било фотошопа, а није ни требао!

Породично дружење
А онда смо се ми поженили, девојке поудавале. Чворкету је кум
био Алекса, Зофу сам кум био ја, а са Смиљкетом сам дупли кум. И не само то,
него је већина напустила Баново брдо. Иако је Зоф остао ту као најближи,
више се не дружимо, а некад смо били нераздвојни.
Коначно, оженио се и онај Млађи и постаде Старији.
Наредне фотографије као да означавају крај наше младости без
обавеза.
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Веричино и Чворкетово венчање 1977. године

Споменкино и Смиљкетово венчање 1978. године
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Станкино и Зофово венчање 1979. године

Гоцино и Рашино венчање 1980. године
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Ту су Чворке и Верица, Смиљке и Споменка, Зоф и Станка, па моја
свадба где су били још Лаза и Драган, Славко и Рада, Марија са супругом,
Гоцина кума и сестра, колеге са факса....

Код Споме и Смиљкета у Крупњу 1982. године

На Мачковом камену 1982. године
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Околина Крупња 1982. године
Једно време Чворке је са Верицом живео и радио у Великој Плани,
а Смиљке са је са Споменком живео и радио у Крупњу. Драго ми је било када
сам их посетио са супругом и пријатељима.
Време и даљина учинили су своје и све смо се ређе и ређе дружили. Волео сам дружење са мојом пријатељима, а волим га и даље и жао ми је
што се више не дружимо као некада. Завршио се један део живота, а наступио
је онај други – пун обавеза, одговорности, трзавица, стреса, усаглашавања ставова, али и нове љубави.
А шта ми је ускратио?
Слободу избора.

Зато завидим оном млађем!

Годишњице матуре
Волим годишњице матуре, изузетну прилику да се сви видимо и испричамо. То ми личи на свечаност. Прву смо имали 1981. године, најпре у гимназији а после у Филмском граду, где је била прослава матуре и 1971. Било је
лепо поново сести у исте клупе у истој учионици, с разредном и другарицама и
друговима. Диван час пун емоција, а разредна нас је "пропитивала" о нашим
животима. Следећу десетогодишњицу смо обележили 1991. године, али после
ње смо почели да се виђамо сваке пете године, а од 2006. окупљамо се у јуну
сваке године, што ме баш радује. Посебан је догађај када је присутна и наша
разредна. Никад нисам сазнао да ли смо јој ми били прва генерација.
Сада смо на Славков предлог увели и необавезно дружење сваке
прве суботе у месецу на Ади Циганлији, у 12 сати у ресторану "Оаза". Ово наводим детаљно због оних који нису долазили, а можда ће пожелети да дођу.
Све слике с прослава које имам приложио сам Чворкету да их убаци у уводни део Споменара. Можда сам претерао, али урадио сам тако због
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оних који немају те слике или нису долазили на прославе из разноразних разлога, као што су Језда или Зоф и многи други (Љиља Караџић Ђурђевић, Љиља
Марјановић Машовић и Радиша Марјановић одавно не живе у Београду итд.).
Слике могу дочарати оно што се речима не може описати, а у "незаинтересованима" ће можда пробудити жељу да нам се придруже (ако их уопште виде).
Све нас је мање на прославама. Драго ми је што се последњих година Снежана
Петровић труди да нас продрмава и позива на дружење.
Имали смо и неколико ванредних сусрета. Памтим окупљања у
"Рубину" и у "Српској кафани" ради виђења с Јездом, и скуп Шкорпија у "Михајловцу". У IV/4 било нас је 40. Почели смо да се осипамо и немамо више
времена да оклевамо хоћемо ли се и када виђати. Мислим да је оформљено
чврсто језгро разреда, око кога ће се окупљати остали. Са слика се може видети ко чини то језгро: Снежана, Нада, Љиља Шешлија, Славко и Рада, Раша,
Живан, Смиљке, Чворке, Ружица; следе Лаза, Весна, Маца Мандић, Бранка,
Јаков, Боркица, Даница и Огњен, можда још и Ивана, Шиља и Томас. Намерно
сам навео ова имена, јер се надам да ће и они написати своје успомене.
Захваљујем се Чворкету што је осмислио овај споменар, с надом да
ће нас још више зближити. Када сам га прочитао, прво сам помислио да ја то
нећу моћи да напишем и да не знам шта да пишем. Када је и Језда написао
своја сећања и отворио срце, подстакао ме је да и ја то учиним. Имао сам
тројку из српског и увек ми је тешко падало писање – није ми "лежало". Није се
лако суочити с празним папиром. Само једном сам добио високу оцену на
писменом, када је била слободна тема, а ја сам је посветио изгубљеној љубави.
Разредна ме је пред свима похвалила, уз диван осмех и помало поруменелих
образа при помену теме.
Да ли за нечим жалим? Да, жалим. Приметили сте да сам више пута
написао "проклете деведесете". Одузеле су нам Југу у којој смо рођени и у
којој смо лепо и мирно живели (нема то везе с политиком). Када сам слушао
химну, сваки пут бих се најежио. И она је отишла у заборав, а волео сам је.
Нашој деци су одузели и лепо детињство и лепу младост какву смо ми имали.
Нисмо имали прилику да у зрелим годинама постигнемо нешто више, а могли
смо. Утрчали су у празан простор они други, опљачкали земљу, обогатили се и
постали "способни" бизнисмени. Мале Ђокице су постале руководиоци. Знање и
интелектуалци више нису на цени, нити су узор својој деци. Можда све ово
доприноси да још више волим "наше" доба.
Да ли је ово подвлачење црте? Било како било, могу рећи да сам
физички поклекао, али у души нисам. Иако је присутна чежња за младошћу,
још сам испуњен жудњом.
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Снежана Петровић

2010.

Моја сећања на нашу часну, занесену прошлост
Читајући све детаље сликовито и с топлином описане наше заједничке младалачке прошлости, коју је невероватном прецизношћу описао наш
друг Чворке, препознавала сам атмосферу али не и појединости. Можда има
више могућности да се нађе објашњење за то, али бих пре свега то објаснила
својом занесеношћу с којом сам пролазила (и још увек то донекле радим)
свакодневицом, чинећи да се осећам као у филму, чији сам и режисер и главни
лик, одвојена неком фином провидном копреном сазданом од нити сањаног,
маштаног, прочитаног, слућеног, назначеног, наговештеног...
Од када знам за себе, мирим двојство у својој природи: потребу да
појмим, разумем свет око себе и да уживам у његовим лепотама. Ни данас не
могу да дам предност једној од тих потреба, али обе су неодвојиви део мене.
Додуше, наизменично их остварујем, јер у тренуцима када ме обузме снажна
потреба да докучим механизме постајања и постојања, осећам само напор свог
ума којим "обухватам свет". То бисмо урадили (Паскал: "Мисли") и да нас универзум уништaвa, обухватили бисмо га умом и у том трeнутку (мера људске
надмоћи?!). Али пре бих истакла ментално проницање које претходи мисаоном
обухватању. Доживела сам неизмерне радости у тренуцима поимања феномена
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који су ми узмицали, остајали необјашњиви и дуго ме мучили, али када сам им
се приближавала осећала сам радост откровења.
Моје учење се претварало у изучавање.
Моји гимназијски дани обележени су знатижељом – све што сам
слушала и читала изузетно ме је занимало. Сви предмети су углавном представљали поводе да им се посветим. Заиста су ми подједнако били занимљиви
и природа и друштво као објекти сазнавања. Нисам то чак везивала превише
ни за професоре – неки су добијали на значају, али и они други нису били
препрека за мој однос према ономе што су предавали. Ипак, Коцићка ми је заувек структурирала хемију до нивоа енергетских љуски и атомског језгра и
трајно сам јој захвална што ми је помогла да задовољим своју потребу да
докучим потпојавни свет и учиним објашњивим оно што није очигледно.
Иначе имам отпор према површности, разговорима заснованим на
ноторним, очигледним појавама.
Деспот је један од професора коме је посвећеност математици била
очигледна, а то ми је било симпатично и разумљиво, па сам у увежбаним
задацима (релаксирали су ме попут укрштеница) осећала Деспотово интелектуално поштење, које иначе неизмерно ценим као врхунски интелектуални
принцип.
Физиком сам се бавила накнадно и дуго (у различитим примењеним
облицима на Машинству), одгонетајући грану по грану, област по област, пошто
смо у гимназији били лишени њеног "алхемијског" дела (поље као мера утицаја, вектор као величина, тензор, физикалност математичког апарата...). Kолико год је Коцићка увела податомски приказ хемизма, толико је то измакло
нашем професору физике.
Рускиња је такође била далеко од оних предивних ликова руске
књижевности, а и њен однос према руском језику није имао мекоћу и плахост
коју повезујем с том културом. Не знам колико је била свесна да ће се више
памтити њена сензуалност (еротичан профил доњег дела тела), али бар да је
мазним, нежним гласом то зачинила, памтила бих је као Грушењку. Овако, волела сам руски језик и велику историју и културу стварану на том језику, смештајући сопствени занос у свој изговор и штива и штитећи се од оних који то
не могу / не знају.
Професорско држање Наде Бјеле је образац по коме хоћу да памтим професоре – ауторитет с људским и стручним покрићем. Да, и ботаника је
могла бити занимљива и блиска у њеном тумачењу и професорском ставу.
Спартанство Славке Вуков ми није ни сада мрско, мада је било
претерано. Доживљавала сам га као илустрацију свих страхота историје човечанства, а мислим да нам је могла бити опомена колико јаки морамо бити за
нека времена када ћемо постати одрасли, одговорни људи.
Наша Чобанка је вредна наше љубави: топла, обзирна, донекле
стидљива – плаха, брижна, привлачна на леп, невулгаран начин жене која је
превише потпуна да би била само слика.
Волела сам на њеним часовима да кажем шта имам, а не знам како
је то било могуће – тако су значајни књижевни ликови улазили у наше младе
животе, уносећи драматику и драж слућеног, да не желим да заборавим ни
немир Софке, ни несрећу Карењине, ни епопеју "Рата и мира" са све Безуховим
и Наташком, московске балове, Наполеонов улазак – пожар у Москви, Великог
инквизитора (до данас непротумаченог у потпуности), сладостраснике, Козаке с
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распусним Григоријем и незаборавном Аксињом, ни вечите деобе, ни лозу
Катића, ни звона која за неким звоне, ни...
Да, наша разредна је добра, дивна жена и лепо је што смо је имали
у тој фази нашег живота.
Сећам се свог одласка на такмичење у знању латинског, које се
одржавало у Петој београдској, када ме је наша "латинка" загртала сопственим
џемпером штитећи ме од хладноће и треме.
Сећам се свог страха од препрека које сам знатно касније успела
да (донекле) савладам.
За мене је гимназија била нека врста храма у који сам одлазила у
одори (нашој "баксузној" униформи, како би рекао ЈА), вођена искреном потребом за сазнањем. Нисам калкулисала резултатима као улогом за каријеру. Каријеризам ми је стран. Све што имам од титула и звања настало је као резултат
мог односа према решавању проблема (у струци). Зато не оптерећујем ова сећања детаљима из струке (прилажем их за оне које ће то занимати).
Презирем пуку форму, тежим суштини и поштујем је код других.
Шта је било с мојим осећањима? У гимназији сам видела око себе,
у разреду, мени драга лица. Нисам излазила из свог унутрашњег света у коме
ми је било удобно јер је био скројен по мери мојих најдубљих потреба и лишен
оштрине реалности. Чинило ми се да сам протагониста неког филма и осећала
сам се дистанцирано и романсирано.
Гимназија је још увек била мој "сан о животу". После ње, на првој
години студија, после првог семестра срела сам младића који је носио још садржајнији свет у себи, а при томе се осмехивао прелепим осмехом (којим се данас осмехују наши синови). Био је непоновљив, изузетан, галеб Ливингстон.
Следила сам га преплићући се мислима и страстима с њим, да бих трајно понела тај осећај вољености који је постао неодвојиви део мене.
Није било лако ни брзо, али наш сусрет у младости и препознавање водило је у наше сазревање, одложену а потом прекинуту срећу.
Доживела сам да свака моја започета мисао буде подстицана за
дубље и даље, све моје границе биле су померане у слободу, менталну, личну,
интимну. Расла сам као биће подстицана слободом духа и љубави. Доживела
сам најдубље спајање, извор моје снаге и надахнућа, даљег живота и дубоких
усхићења животом.
Разумела сам све своје прочитане књиге, осетила сва песничка надахнућа, докучила неке измичуће дубоке истине, прогледала у друге људске
животе, пожелела да упознам реалне људе.
Изродила сам наше синове, решавала проблеме своје струке, ломила свој его тешким задацима и осећала се помало обесно од обиља животне
снаге.
Живот ме је опако опоменуо смрћу моје једине сестре, а потом и
мог мужа (та реч ми не пристаје уз моју љубав, уз моју освојену слободу, уз мој
занос..).
Остала сам опамећена великим болом за велику истину. Измештамо
себи најдража бића у себе, у свој унутрашњи свет не испуштајући их док даље
живимо оспособљавајући се за неке друге (да ли љубави?!) и живећи,
живећи...
Наши потомци, зачети у дубоком заносу и страсти, подарени тим
снажним, виталним настајањем, расту и одмичу у своје неспокоје тражећи соп-
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ствене одговоре и задовољства.
Што се мене тиче, ја осећам "да у мени има цела једна река речи
неречених, да бих могла...". Коначно, у пуној зрелости, ојачана свим оним што
сам добила и губила, имам и желим да уживам у ономе што јесам, не жалећи,
као некада, за оним што сам могла бити.
Могла сам бити посвећена науци на потпун начин, у бољим условима, како ми је предлагао мој дивни професор Саљњиков, поштујући моје
резултате у проучавању граничног слоја, коме је посветио сопствену младост.
Нажалост, нисам умела да оценим сву озбиљност и значај тог предлога, остала
сам да расипам своју радозналост, менталну енергију и упорност на ствари које
то не заслужују. А опет, остала сам уз људе без којих би и све постало мало.
И ви, драги моји, део драгоцене ниске "(не)просутих бисера" и ја –
коначно помирена сама са собом, уживам у нашој другарској блискости.
Тако сам, прошавши свој пут интелектуалног и страственог буђења
и младалачке дистанцираности, дошла до себе, па до вас, а даље, можемо
даље...
Не осећам да је живот иза нас, напротив, свесна сам његове драгоцености, непредвидивости, непоновљивости. И даље очекујем да ме иза сваког
ћошка чека могуће изненађење. И својој унучици кажем: гледај високо, гледај
далеко, тамо ћеш и стићи. А она забаци своју главицу и ми блудимо погледом
заједно, отискујући се мислима, она, млади, нови део мене и ја, зрела, самосвесна, која знам чему и куда (се може стићи).
У мени је искуство појмљеног страха (моја умирућа, млада сестра и
ја гледамо се, кобна истина нас спаја – раздваја, а ја не могу да ишчупам из
себе део свога бића у који је угнеждена од свог рођења).
У мени је неверовање да је шетња Адом, тог децембарског, сунчаног дана, поновљива јер гледам лик блиског бића, мога драгог, мога пријатеља,
оца моје деце из кога је нестао живот, а никог живљег од њега претходно упознала нисам. И сви непредати тениски мечеви и победе за које смо кажњени, и
кристална прашина распршеног снега на скијалиштима и наша страст којој се
предајемо док други славе и само су неки други, ван нас.. И наша љубав,
стварнија од сваке стварности и наша страст која у мени тражи вечита задовољења и наше разумевање у коме је свако други ни трећи ни пети..
А радост, радост тек порођене мајке, радост појмљених истина,
виђених лепота.
И шта сада? Па понети ово животно обиље, ову жетву радости и
чемера, ове прегршти наде и егзистенцијалног страха, себе саму, вољену и
позлеђивану, разумну и непромишљену, рационалну и страствену и отићи тамо
негде, негде даље, носећи све своје са собом, у мислима, у сећању, у сновима.
А ви, где ћете бити ви? ... jeр ако остарите,

"ја нећу имати с ким остати млад,
ако сви остарите
и та ће ми младост
тешко пасти".
А она је моја будућност!
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Миа, 2010.
У међувремену, моја снага и нада увећане су рађањем Ленке (2011.) и Јакова
(2016.).

Ленка и Јаков
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Живан Тодоровић – Шеф

1981.

2008.

Како сам дошао на Баново брдо
"Шта ћеш бити кад порастеш", питали су ме у детињству често. Ја
сам углавном ћутао, готово да нисам никоме одговорио на то питање. Онда би
питалац наставио: бићеш ово или оно, и сам би наводио разлоге због којих бих
требало да будем то и то. Ако је моја баба била присутна, он би рекао да ћу
бити лекар како бих лечио бабу кад буде стара и болесна. Ако су ту били
родитељи, говорио би да ћу бити инжењер или адвокат, или већ шта би му
пало на памет, само ако би проценио да ће се то допасти мојима. Ја нисам
стварно знао шта бих, а у то време није било ни неке установе која би се бавила професионалном оријентацијом дезоријентисане деце. Ипак, једнога дана,
кад је у нашој кући почело да се прича шта ћу и како ћу даље, дође отац увече
из кафане и рече да му је тај и тај, док су седели, рекао да нема образованог
човека ако не заврши гимназију. Аха, тако је. Ја то једва дочеках – не морам
још да лупам главу о будућем позиву. У гимназију, него шта. Чујем да ће са
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мном и мој друг Војкан и би ми лакше. И тако дођох на Брдо и упознах дечаке
и девојчице о којима је овде реч.

Моја стара Сремчица
Од свих села на свету, два су ми најдража. Једно је Сремчица, село
мога детињства, а друго је Ресник, притајена носталгија моје мајке. Од свих
градова на свету, најдражи ми је Београд, а од свих брда на свету, најдраже ми
је Баново брдо.
Ако би човек био у прилици да бира место где би провео своје детињство, ја бих опет изабрао моју стару Сремчицу. Удаљена само 20,5 км од
центра Београда, у доба мога одрастања то је било типично село у околини
града, с 2-3 хиљаде становника. Већина становника се бавила пољопривредом, а само мањи број људи је радио у фабрици машина "Иво Лола Рибар" у
Железнику.
Издигнута са североисточне стране над "Реком", на југозападну
страну се благо спушта према Дољаници. У залеђини је Липовичка шума, на источној страни је Сремачки рт. С југозападне стране је Остружничка шума.
Испресецана вртачама, богата изворима, с неколико природних језераца од
којих је најпознатије, највеће и једино природно сачувано у околини Београда
познато под називом "Ракина бара". Ту је једина очувана воденица од некадашњих девет подигнутих на потоку који извире у Липовици а улива се у Саву;
с центром села званим "Порта" и задружним домом који је имао највећу биоскопску салу у околини, Сремчица је била идеално место за одрастање. Моји
сељаци, мало склони претеривању, говорили би да се највиши врх Сремчице
равна с врхом Авале. Наравно да није тако, али се овде вероватно радило о
сталној тежњи да се увек буде виши и значајнији.
Рођен сам 10. 9. 1952, у Градској болници на Звездари. На моје
питање постављено мајци Савки, рођеној Митровић, из села Ресника, после бољег упознавања с топографском картом Београда, откуд на Звездари, рекла ми
је да у ближим, природнијим местима за порођај једне младе жене из Сремчице није било места. Данас, нажалост, има много места, али нема породиља.
Пошто су мој отац и деда у то време били заузети неким послом
око продаје шљива, мајку jе у болницу одвезao, у чезама, стриц нашег друга
Милоја Петровића, иначе стари сват на свадби мојих родитеља Миливоје Петровић, звани Биба, касније кафеџија, дугогодишњи закупац кафане "Липовица"
у центру Сремчице. Биба jе погинуo у саобраћајној несрећи коју сам запамтио
као велику жалост целога села, на највећој кривини на путу Сремчица–
Железник, у необузданој вожњи новог модерног аутомобила "форд таунус" који
се те године појавио на нашим неприлагођеним путевима. За воланом је седео
млад човек, жељан живота, који је повезао своје пријатеље, међу којима
нажалост и покојног Бибу, негде "у живот".
У први разред смо пошли 1959. године. Памтим те муке прилагођавања на укинуту слободу, ту зебњу с којом сам у школу пошао и с којом сам
сваку следећу школску годину започињао. Био сам на врху нашег старог дуда
кад ме је пресекао глас моје бабе Босиљке: "Силази Живане, поручио учитељ

Живко да мораш да идеш на пелцовање."
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Памтим, пролеће је. Изводе нас у центар села да дочекамо аутобус. Стиже у наше село први аутобус на првој редовној линији Сремчица–Београд. Бацамо јоргован, зумбуле и перунике на "плаву птицу", како је одмах
крштен тај наш првенац.
После осам година сам постао стални путник на тој линији која, ево
и после 52. године, још увек постоји.
Од 1967. почеле су моје "сеобе". Сеобе између села и града, вечити путник на линији Сремчица–Београд, у расцепу између једног и другог стила
живота, између старог патријархалног и надолазећег савременог, између ораница и воћњака, бетона и асфалта. Између Чаира и Белог брега, Провалије и
Вртаче с једне стране и Теразија и "Лондона", Студењака и Булевара с друге.
Између Светог Јована и Првог маја, између вашара и позоришта. Један дан сам
у центру најурбанијег дела града, а сутрадан у незамисливој "дивљини" моје
Сремчице. И често се питам како сам тако разапет уопште остао читав и
неопредељен.

Ракина бара
Ракина бара је захватила велики број година мога детињства и
била је центар мог света. Богата жутим карашем, најцењенијом рибом у Банату,
а раније још и шараном, послужила је да се око ње испреде прича да има
чудотворну моћ на дошљаке – ако само окусе рибу с Ракине баре, заувек остају
везани за Сремчицу.
Лети смо се у њој купали, а зими клизали по њеној залеђеној
површини. Преко зиме су сељаци секли лед на Бари и носили га у "Леденицу",
огромну рупу левкастог облика у центру села, преко пута Задружног дома.
Преко великих коцки леда стављали су сламу и земљу да се лед не би отопио.
Преко лета су вадили тај лед и користили га за хлађење пића и намирница.
Крајем лета се Леденица испразни, а поред ње смо једног септембра ја и неки
моји другови, као припадници најнижег ранга сеоске мангупарије, попили прво
пиво, уз пар кобасица добро заљућених црвеном алевом паприком и попушили
прву "драву" купљену "на комад" у продавници "Баново брдо". Одмах уз језерце, с југоисточне стране, био је наш купусњак, неколико ари песковите земље
где смо садили купус и паприку коју сам, касније кад сам мало порастао,
углавном ја заливао топлом барском водом. Неки сељаци су по Бари постављали специјалне кошаре од прућа, у које су улазиле рибе намамљене комадима хлеба на дну замке. Увече би силазили до Баре и пошто би заврнули
ногавице изнад колена, улазили су у воду, узимали своје кошаре и износили на
обалу. Највише сам волео да се нађем ту у "башти" кад је своје кошаре износио
Бата, који је непосредно изнад Баре имао малу кућу; у њој је живео са
супругом, како је он говорио "бабом". Ја сам одмах долазио до њега и уживао у
ритуалном пражњењу и поновном затварању кошара. Он би ми сваки пут
уделио неколико рибица које сам ја затим, увијене у лист купуса, носио својој
баби Босиљки, јер је и она волела рибу из Баре.
Када су моји другови из гимназије долазили код мене у Сремчицу,
обавезно сам их водио и на Бару. Данас бих комотно могао рећи да је наш друг
Мирко био и можда најбољи пливач који је икад запливао у њој.
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Биоскоп
Имали смо велики задружни дом, како се касније говорило "дом
културе". У том задружном дому одвијао се готово сав културни живот мога села. Велика биоскопска сала с лепом и пространом бином и с великим биоскопским платном, служила је за приказивање филмова и одржавање приредби. Иза бине била је просторији КУД "Миломир Петровић". Биоскоп је био
најомиљенија забава и сваки жанр је био добродошао. Није било важно да ли
је филм руски, амерички, француски или шпански. Нестрпљиво смо чекали кад
ће се појавити "плаката" као најава следећег филма. Уз њу је ишло и неколико
црно-белих сличица са сценама из филма, што нам је распаљивало машту.
Просто, једва смо чекали да филм почне. Поред домаћих ратних филмова, најпопуларнији је био вестерн. Колико смо само волели каубоје и Индијанце! Сећам се сцене: Стојимо испред витрине у којој се путем "плакате" и сличица са
сценама из филма најављује следећи филм. Мој комшија Илија, кинооператер,
са чиодама између усана завршава постављање "плакате". Закључава витрину
и ми видимо да је следећи филм "Бело перо". Усхићени и нестрпљиви, гутамо
сваку сличицу, а на њима Индијанци на шареним понијима, каубоји, "дасе"
како смо их звали, са шеширима, карираним кошуљама и незаобилазним марамама око врата. Из кафане "Липовица" излази неки Радован, звани Рака Илајберов. Његов камион двотонац је паркиран испред кафане. Он чека муштерију
за следећу туру. Долази испред витрине и гледа. Преко наших дечјих глава,
сигуран у себе и у своју памет, с уздахом изговара само једну једину реченицу: Ово ко не гледа треба да се убије.
Да је рекао било шта што није ишло у прилог филму, ја бих
вероватно исто поступио. Али ово је ипак био најјачи подстрек који не оставља
дилему. Одмах сам на путу за Бели брег и дедину колибу. Деда ће ми набрати
грожђе које ћу понети рођацима у Железник. Сваки пут када се нађем у
Железнику, увече ме воде у биоскоп. На тај начин ћу филм "Бело перо" видети
два пута, једном у Железнику и други пут у Сремчици.

Полазак у гимназију
Септембра 1967, кад смо пошли у први разред гимназије, у нашој
школи било је неколико дечака старијих од мене које сам познавао одраније и
чије ми је присуство много значило. Али брзо су један по један одлазили из
гимназије да би се уписали у неку другу школу. Бора Маринковић из Велике
Моштанице био је три године старији од нас, завршио је гимназију и касније је
радио као матичар на Умци. За њега је везана једна симпатична анегдота. При
крају часа филозофије прозвао га је Брка да одговара нешто о Октобарској
револуцији.
Да би добио на времену, Бора је почео тако што је поменуо да се
Лењин у Петроград довезао у невеликим борним колима, да је дигао једну руку
па се мислио да ли да подигне и другу да би поздравио масу која се окупила да
га дочека. Народ је усхићено клицао: "Живео Лењин! Живео Лењин! Живео Лењин!"
"Е па живео ти нама, Маринковићу, сто година, али ово је колац к'о
врата", узвратио је Брка.
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Горњи ред: Живан Тодоровић, Александар Чворовић, Радојица Ђорђевић, Васа
Сурчински (професор), Небојша Тошић, Славко Ојданић, Николај Прихошко,
Зоран Јевтовић, Војислав Миленковић, Џони, Милан Радоњић, Радослав Ружић,
Данило Н, Зоран Брајовић, Негован Томић и Нада Маторчевић;
Средњи ред: Алекса Колаковић, Радмила Иванковић, Зорица Томић, Надежда
Нешковић, Ђуја Грујић, Рајко К. и Снежана Даниловић,
Седе: Мирослав С (Пикасо), Миодраг Пећаранин, Милан Јаковљевић, Зоран
Ватовић, Драган Ђукић, Градимир Mитић, Мирко Мирковић, Радован
Торњански, Жика ?, Славко Павићевић.
Гледам заједничку фотографију из првог разреда, снимљену на
улазним степеницама гимназије. Многе са ове фотографије никада више нисам
видео, а многи данас нажалост и нису међу нама. Један од дечака на фотографији је и мој најбољи друг из основне школе. Звао се Војислав Војкан Миљковић и многи га се од вас сигурно сећају. Завршили смо заједно основну школу и
пошли у први разред гимназије. Заједно смо почели и у подмлатку ФК "Сремчица". После првог разреда, он је уписао друштвни смер, али смо и даље били
нераздвојни. После гимназије смо се и даље дружили, провели смо много времена на Ибарској магистрали, у време кад је она од Липовице до Степојевца
имала безброј кафана с музиком, и кад су многи касније познати певачи и
певачице почели јавно да наступају. Духовит и добронамеран, склон шали и
вицу, често је гестовима и досеткама давао праву меру и оцену тим "надолазећим звездама".
Нажалост, Војкан је трагично настрадао од струјног удара на Бадње вече 1982. године. Како у то време није било капеле на гробљу у Сремчици,
ми, његови другови, носили смо ковчег од куће, а иза ковчега је ишло много
људи, можда и највише од настанка Сремчице. Од другова из гимназије, сећам
се да је на сахрани био Драган Ђукић, који је с нама завршио први разред.
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Опростио сам се од Војкана обећањем да га никад нећу заборавити. Велика
туга и данас ми преплави при помисли на наше другарство.
У првом разреду је с нама било и неколико "понављача". На часовима су били врло живахни, понашали се такорећи као "старе кајле". Били су
ту, колико могу данас да се сетим, Мира Хотић и Мила Ристовић, Џони, Драгана, Сретен из Остружнице и други. Овој првој другарици увек је недостајао
неки динар за жваку, биоскоп и не знам за шта све још.

Професори
Наши професори су на неки начин утицали на нас и наше понашање и у времену кад више нисмо били ученици. И данас кад сам у дилеми шта
да учиним, како да поступим у одређеним животним ситуацијама, ја се сетим
мудрих речи наше драге разредне Иванке Чобански, када је објашњавала
значај и суштину појма стил у књижевности (а и иначе), и рекла:
"Запамтите децо, све се може рећи и свакоме се може рећи, али треба
одабрати начин како да се каже."
Њен однос према нама био је одређен ставом професора и улогом
разредног старешине. Поред квалитетне наставе и способности да нас заинтересује за градиво, имала и један готово матерински однос, иако је по годинама
била много ближе нашој генерацији него генерацији наших родитеља. Још се
сећам дивних анализа песама, стилских фигура и других елемената књижевних
дела које су нас гимназијалце делиле од других. Приликом наших каснијих
сусрета увек смо били обрадовани њеним младалачким изгледом, елеганцијом
и господственим држањем. Срео сам је једном одмах после гимназије, када сам
уписао књижевност, испред улаза на Филолошки факултет.
"Заменићу Вас једнога дана у гимназији", кажем јој.
"Биће ми драго", рече она, али ја не одржах обећање.
Десет година после матуре, 1981. године, на изванредној прослави
те годишњице коју нам је подарио наш драги Радивоје Рашовић у ресторану
"Филмски град", у пријатном разговору, у друштву које се види на једној фотографији с тог сусрета, упитах разредну да ли је прочитала "Сто година самоће".
"Да, прочитала сам." Одговори она, а ја с позамашном дозом лаичке самоуверености рекао сам: "Следећи добитник Нобелове награде за књижевност биће Габријел Гарсија Маркес." И данас се понекад похвалим том својом
смелом прогнозом, јер је заиста већ 1982. Маркес добио Нобелову награду.
Професор Васа Сурчински, мој први разредни старешина у гимназији, имао је сасвим другачију таласну фреквенцију, тако да сам тешко, готово
никако, био с њим у прихватљивој комуникацији. Можда је на то утицала и
моја неспремност да одговорим на једно заиста једноставно питање, негде у
другој години, кад нам није више био разредни, а које је гласило сасвим просто: акомодација ока. Моје муке с биологијом протегле су се све до полагања
матуре, када сам једва некако добио прелазну оцену.
За разлику од биологије, с хемијом је ишло много лакше. Дивна
професорка Љиљана Коцић оцењивала је моје знање тако да је то био једини
предмет из кога сам све време школовања имао оцену "пет". Зато сам и за
матурски рад изабрао тему "Аминокиселине".
Можда сам и код Деспота могао да зарадим неку петицу да сам у
тренуцима кад ми је, карактеристичним покретом прста, показивао да изађем
на таблу да одговарам, имао фамозну свеску. Ту свеску, посебно за математи-
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ку, никада нисам имао, према томе никада се нисам ни квалификовао за шансу
да добијем "петицу". Он никоме није претерано замерао због тога, али без те
свеске највиша оцена је остајала недостижна.
Било је у првој години у нашем разреду доста ученица и ученика
који су понављали разред. Једна од тих ученица, мислим да се звала Мила Ристовић, привлачна и провокативна црнка, далеко испред нас по искуству, из
чиста мира добаци Деспоту, док је предавао ново градиво и био окренут према
табли: "Професоре, прича се да сте ви заљубљени у мене."
Нисам могао да верујем рођеним ушима шта чујем. И остали су се
збуњено погледали и за тренутак је настао тајац. Очекивали смо реакцију
професора. Многи из одељења дошли су из сеоске средине: Негован, Данило,
Радослав из Рушња, Војкан и ја из Сремчице, Сретен из Остружнице. Питање је
за нас, а верујем и за остале, било напросто несхватљиво. Али Деспот је био
заиста хладнокрван човек, увек на висини задатка.
"Не, то није тачно", одговорио је професор, гласом који није остављао никакву сумњу. Наставили смо као да се ништа није догодило, само је у
мојој свести дошло до неког помака – направио сам један корак ка бољем
разумевању сексуалне револуције, која је тих година већ узела маха.
Радивојевића памтим као доброг професора који је знао и желео да
нам пренесе знање. У четвртој години навадимо се Томас и ја да бежимо с
његовог часа, предзадњег у поподневној смени, под окриљем мрака. Вратимо
се на задњи час и распитамо да ли је "физа" уписивао одсутне; кажу да није, и
ми опет збришемо са следећег часа. Те године је отворен "Бетекс" и ми смо
више волели да то време проведемо у робној кући него да слушамо физику,
или још горе, да будемо питани онако неспремни. Наравно, некако сам знао да
то њему не може да промакне тек тако, иако никад није уписивао одсутне са
часа. Када сам одлучио да са вратим на часове био сам одлично припремљен, а
он веома изненађен мојим знањем. Ипак, највише ми је остао у сећању по
једном другом, необичном догаћају. Путовао сам до школе и назад тако што сам
користио два превоза. Од школе до Железника, а онда сам ту чекао аутобус за
Сремчицу. Тако сам једне вечери упознао Килибарду, професора социологије
на Пољопривредном факултету, новопеченог "Сремљанина" како су говорили
староседеоци, који је као и ја чекао аутобус. Био је више крупан него угојен,
носио је увек актенташну и кишобран, а на глави шешир с равним ободом. У
аутобусу је скидао шешир и ја сам приметио да је потпуно ћелав. Мени је тада
одавао утисак човека који има још неку годину до пензије. Често смо
разговарали и он ме једном упита ко ми предаје физику. Кад сам му рекао, он
одговори да га се сећа из школе.
"Па какав је био ђак професор Радивојевић", упитах ја, а човек
помало збуњено рече: "Ја сам био ђак, а он професор." Наздравље професоре,
младолик је наш Радивојевић одувек био.
Неша и Срба су створили прву спортску гимназију у Југославији.
Заиста се изузетна пажња поклањала физичком васпитању. Спортисти, они мало познатији, имали су код неких професора посебан статус. Један од тих који
је посебно ценио спортисте био је и наставник Општетехничког образовања
Радиша, иако његов предмет и није имао много везе са спортом. Њега сам после гимназије сретао најчешће, јер је касније и живео у Сремчици, а одређене
привилегије сам имао и ја, али тек у четвртом разреду, када сам већ увелико
активно играо фудбал.
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Ленку памтим по једном необичном догађају, који је она уз осмех
испричала када је ушла у разред. Било је то још у првој години. У клупи до
катедре седео је Милорад Пећаранин. Сретне он тих дана у оном највећем парку на Брду, Ленкину ћеркицу и каже јој: "Иди кући и реци мами да ми да

петицу."

Сутрадан професорка то уз смешак препричава на часу, а хумор
овога догађаја, ако га има, јесте у томе што Милорад уопште није марио коју ће
оцену добити из било ког предмета, а камо ли из руског.
Латинка ми је била ноћна мора. Ако си хтео да знаш латински,
онда си баш морао добро да загрејеш столицу. Ту је био још и неки проблем с
уџбеником, и уз моје слабије учење, свело се на то да сам сваке године због
латинског имао лошији општи успех. Када је професорка сазнала колико
путујем до школе и до свог села, била је много блажа према мени, али ни то ми
није много помогло.
Професор Жика, због предвојничке обуке коју је предавао назван
Жика Пушка, био је "универзални професор". Тешко бих данас могао да набројим шта нам је он све предавао. Поред "обуке", ту су биле филозофија и
логика, и не знам шта још. С њим смо често, ми који смо долазили из правца
Железника, путовали заједно аутобусом. Ту је била Даница, Љиља Марјановић,
Ивана, Радиша и ја. Гледајући тако, с њим смо могли да успоставимо најнепосреднији контакт. Често смо разговарали у аутобусу и запамтио сам да се никада није смејао. Само би понекад, као сенка, преко његовог лица прешло
нешто што би наликовало осмеху. Имао је баш круто, војничко држање, а мени
се понекад учини да је нешто од тог војничког става управо током тих вожњи у
аутобусу прешло и на нашег друга Радишу Марјановића, пуковника у Нишу.
Само што се Радиша, за разлику од Жике, смејао громким гласом.

Врњачка Бања
Од свега што смо за четири године школовања доживели, поред
свих оних незаборавних дана, чини ми се да су најлепше биле наше екскурзије. Прве, на Петроварадинску тврђаву и Фрушку гору, једва да се и сећам,
ваљда и зато што смо у основној школи такође провели један дан на тој
локацији. Зато су ми друге две остале у трајном сећању.
На првој смо обилазили старе српске манастире, а спавали смо у
Врњачкој бањи. Дан уочи поласка на пут купио сам ципеле, али ујутру пред
полазак схватих да су ми тесне. Свратисмо Војкан и ја код обућара Боже и
Мићице у Железнику. Они су били чланови управе ФК "Сремчица" и на зиду
радње висила је слика играча тог тима, а на слици смо били и нас двојица.
Пошто су мајстори проценили да нема сврхе стављати ципеле на калуп, ја сам
то решио тако што сам ципеле на калупу ударио чекићем како би се продужио
део на врху. Од ударца је, наравно, пукла кожа и остале су две рупе на
врховима. Тако је мени започела једна иначе дивна екскурзија. Весело је било
још у аутобусу. Путујемо долином Мораве, поред "Старог храста", а с касетофона се чује песма Томе Здравковића "Јесен је тужна у моме крају" – тек да нас
подсети да поред толике радости постоји и друга страна медаље.
Пре доласка у Бању, обишли смо Лазарицу у Крушевцу, а онда и
Љубостињу. Те слике су у мом сећању већ избледеле. Били смо смештени у одмаралишту "Борјак". Томас, Славко, Кинез, Милоје, Чвоки, Зоф, покојни Мидода
и ја у две-три собе на истом спрату. Смешно нам је све што неко каже, свака
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реченица. После вечере смо се спремали за излазак, мада нисмо појма имали
куда ћемо. Бринули смо само да нешто не пропустимо, да нам нешто не промакне.
Чим смо ушли у хол хотела "Слобода", неопозиво сам се заљубио у
ту магичну српску бању. Годинама сам потом говорио како је то најлепше место
у Југославији, иако нисам тачно знао шта је толико фасцинантно било у том
месту, у то време, у том добу. Да ли је то била жућкасто-црвена боја опалих
листова кестена, жубор два потока што у свој загрљај привијају срце Бање,
универзална а ипак посебна бањска архитектура, с накићеним, изрезбареним
украсима од дрвета, обојена у неку бледозелену боју, па брокат и плиш у
ресторану хотела, ливрејисани музичари који изводе песму "Ој, Србијо, земљо
вољена", коју никад до тада а ни после нисам чуо (све до YouTubа). Да ли због
оног чоколадног ликера попијеног уз хладне паштете које су се саме нудиле на
столу или због нечег другог, тек Бања је од тог времена за мене постала култно
место које посећујем кад год ми се укаже прилика. Касније сам, као радник
Поште често боравио у "Поштанском дому", у чијем сам реновирању, на посредан начин, и учествовао.

Дубровник – Бечићи
Друга екскурзија је била у Дубровник и Бечиће. Мој први лет авионом, уједно и најопуштенији. Никада после тога нисам путовао авионом као
тада, без имало страха. ДЦ-9 је био најзаступљенији авион у флоти ЈАТ-а.
Углавном, оно најважније већ је Чворке поменуо у својим сећањима, ја ћу само
подсетити да смо у Бечићима спавали у хотелу "Београд" и да смо се преко
дана купали на бечићкој плажи.
Ту сам био актер једног спасавања. Седео сам на обали још мокар
по изласку из воде и гледао своје другарице како се брчкају у мору. У једном
тренутку приметио сам да Ивана Нешић има проблем са одржавањем на води.
Скочио сам и извукао је на обалу. "Спасао сам ти живот", рекох јој, али она
ни да чује. "Само сам се мало загрцнула", вели она.
Касније сам приликом наших сусрета на прослави годишњица увек
инсистирао на том свом подвигу, говорећи јој да она не би била ту где јесте да
ја нисам оног октобарског дана 1970. у Бечићима испољио толику будност.
Сећам се још да смо одиграли и утакмицу коју је професор Радиша
заказао с неким Русима, који су и у то време радо посећивали Црну Гору, на
импровизованом терену изнад плаже.
Још се сећам да смо једнога дана у хотелу, чини ми се у Чворкетовој соби, пијани певали неке "вулгарне песме". На вратима се појавио Жика
Пушка, озбиљан и блед као крпа, и упитао чија је то соба. Ту се нешто споречкао са Чворкетом, а ехо тог догађаја збио се неколико месеци касније на
Жикином часу, када је Чворке љутит устао с места и затворио професоров
подсетник. Увек сам се дивио том храбром Чворкетовом гесту, као виду побуне
младог човека који мисли да му је учињена неправда. Понекад ми се чинило да
сам и ја можда могао да будем храбрији да сам имао подршку и инспирацију у
лику другарице из клупе, витке и лепе Верице Булајић, данас удате Чворовић.
Увече смо вечерали на обали, уз логорску ватру и музику. Једна
девојчица се тада нашла поред мене, разменили смо неколико реченица. Рекао
сам за неке људе да се мангупирају и ништа више. Касније сам често размиш-
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љао о том времену, о тој магији младости, којој је довољно да с неким размениш понеку речи, у неком чаробном тренутку и да се заљубиш.

Сендвич
На крају смо посетили село Његуши. Диван дан, излазимо из Његошеве родне куће и многи су већ гладни. Купују и једу сендвиче са чувеном
"његушком пршутом". Ја стојим по страни, као незаинтересован, а у ствари
немам новаца за сендвич. Прилази ми Раша и упита:
"Што не једеш? Немаш пара?".
Оде и донесе ми диван сендвич. Никад такав у животу нисам појео.

Растанак
Растајемо се на крају гимназијског школовања и мени се чинило
да је то заувек, неумитно и болно. На последњем писменом из српског упитао
сам се како то да сам само ја тужан и болећив, а "сви други имају снаге да
равнодушно и сигурно одлете некуда, у непознато". Данас, читајући исповести
мојих драгих другова, видим да је за све њих то било тешко искуство.
Спремамо се за прославу матурске вечери. Томас и ја једно поподне одвајамо за куповину гардеробе. Један другоме смо саветници и модни стилисти, без искуства. Окупљамо се у школи у великом ишчекивању. Сви смо као
у некој грозници. Само онај ко је имао прилику да види своје другарице из
разреда пре и за време матурске вечери схватиће шта значи појава коју је на
часовима биологије упознао под појмом "метаморфоза". Први пут уместо девојчица из разреда видим девојке, сјајне младе госпођице, у пуној лепоти младости, спремне на све изазове будућег живота. Једну од незаборавних трансформација памтим и у лику Снежане Даниловић. (Нешто слично могли смо да
видимо и 20 година касније када је једна друга жена, мистериозна и актрактивна витка црнка стајала у школском дворишту, извесно време потпуно
изолована јер је њени из разреда нису препознали – била је то Надежда
Маторчевић.)
Матурску ноћ у ресторану "Филмски град" запамтио сам за читав
живот, као и ликове мојих младих другарица и другова из IV/4. Вероватно смо
ту ноћ доживели на различите начине – неко је био срећан што смо најзад
завршили ту школу, неко је био понесен музиком ансамбла који је свирао све
најбоље из наше младости, а мене је поред све раздраганости и весеља, лудог
и дивљег "ђускања", као неисказана, прикривена нелагода мучила близина
растанка. Када смо у зору кренули бучно, у групама, низ Улицу Благоја Паровића, певајући Је л' вам жао што се растајемо, док се по макишкој равници
протезала Сава, танка и сива, знао сам да је протекла ноћ била врхунац нашег
ђачког доба и да се више никад и ни за кога од нас неће поновити у том
универзалном а опет јединственом доживљају под називом "матурско вече".

Шта сам радио после
Лета 1971. лутао сам од факултета до факултета и тражио место
где да се упишем. На крају сам се уписао на Филолошки факултет, смер
српскохрватски језик и југословенска књижевност. Долазим почетком октобра
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на прве часове. Прозивају нас као у средњој школи. Нисам то могао да
поднесем – било ми је потребно више слободе. Напуштам Филолошки не баш
лака срца, јер је у клупи поред мене седела Тереза Ђелмаш, мис Југославије
1970. године. Исте године сам ванредно уписао Економски факултет.
Каква игра судбине. Годину дана пред матуру прочитао сам неко
истраживање о томе ко и шта студира. Ту је писало да се већина сељачке деце
опредељује за економију. Помислио сам да ја нећу бити типично сељачко дете
и да економија не долази у обзир. Негде пред крај школске године, уочи
матуре, скоро цело одељење седи у хладу иза фискултурне сале и причамо о
томе ко ће шта студирати.
"Не знам шта ћу уписати, али знам шта нећу", рекох, "нећу

економију."

Средином седамдесетих живело се баш опуштено. Игром случаја
нашао сам се у ФК "Раднички". Стари београдски клуб, с дугом и богатом
историјом, некадашњи прволигаш са стадионом поред Студентског града. Звали
су их "мајстори с Дунава", јер је њихов терен некада био на Дорћолу, поред те
реке. Кренуло ми сјајно – за три месеца сам постао стандардни играч, иако сам
дошао из најнижег ранга такмичења. А онда пех – повреда. Морао сам на
операцију, што ме је на дуже време одвојило од спорта. Положио сам неколико
испита на факултету, тек да имам завршене две године, да могу у војску само
на годину дана.
Чудно је то како годинама нисам виђао другаре из гимназије. Прође година, прођоше две, непрестано сам у срцу Београда, пролазим Теразијама,
Булеваром, учим у Универзитетској библиотеци и никог да сретнем.
Сећам се првих година ФЕСТ-а. Дивно време беше то уочи фестивала и за време манифестације. Београд је тих година био полетан, напредан, с пробуђеном надом, пријатном опуштеном атмосфером и ако данас кажу
да је Београд такав град, ја верујем да му је то наслеђе баш из тог доба.
Београд обасјан првим сунцем које наговештава пролеће. Пењем се Каменичком улицом и излазим на Теразије, идем да купим карте за филм "Девојка коју
сам волео". У подземном пролазу чујем песму Бориса Бизетића "Ако једном
видиш Марију", а у излогу Просветине књижаре у Улици Маршала Тита, модерно дизајнирана, са чврстим корицама ушушканим у папирни плашт са сликом
обичних изношених патика, као весник новог времена и живота, нових слобода
и новог стила, стоји тек одштампана књига Моме Капора "Фолиранти". Нисмо
размишљали ко ће победити на изборима, нисмо имали скоро никаквих брига.

Мало о картању
Иако су неки моји другови већ писали понешто о картању, које су
упражњавали у виду хобија, написаћу неколико речи и о томе. Почео сам као
дете да играм таблић. За време дугих, хладних зима, гледао сам како се игра
таблић, у нашој кући или негде другде. Касније сам научио и друге игре,
углавном због коцкања: клопа, ајнц, мунте, шлаге. Почео сам да учим реми и
преферанс и нешто ме је зауставило. Никада до краја нисам овладао тим вештинама. А то нешто био је таблић. Више се и не сећам како смо дошли до тога
да нам постане готово опсесија. Мој другар "Билмез" и ја играли смо најпре "у
нешто", на пример зелени крушкин лист. Наберемо хрпу тог лишћа коју мора да
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поједе онај ко изгуби. Следећи улог је била кора од лубенице, не баш мале
лубенице, 7-8 килограма. А онда дође на ред литар сирупа од поморанџе, па
седам љутих, најљућих могућих паприка дужине око 20 цм. Нисмо се ту зауставили: наредна препрека је пуна тепсија бућкаваца, па жарење копривама,
младим и свежим, опаким. И то нисмо радили криомице, него у центру Сремчице, пред публиком. Жртва је морала бити гола до појаса, а коприве једре и
сочне. А онда је дошло нешто што је било готово незамисливо у то време:
Билмез предложи да играмо у гробара – онај ко изгуби мора да поднесе молбу
месној заједници да га приме за гробара. У данашње доба то не би био никакав
проблем, али у време када смо се у Сремчици готово сви познавали, било је
заиста незамисливо да моји родитељи, уместо да их обрадујем дипломом, чују
од нашег комшије који је био запослен у Месној заједници да сам поднео молбу
да радим као гробар у Сремчици. Још мање замисливо је било да не играмо.
Морао сам најпре да припремим своје на тако нешто. Отац је већ био начет,
мајка је такође патила. Али вече уочи игре позвао ме је доктор Љубеновић да
дођем у болницу ради операције препона. Када сам оздравио, више ми није ни
било до игре, јер је очева болест већ узнапредовала.
Од одиграних партија изгубио сам само ону када сам морао да
поједем пуну шерпу бућкаваца, крофница пржених у масти. Мислио сам тада да
ће ми се желудац поцепати и да ми нема спаса. Сада, кад се сетим тих дана,
имам утисак да је Билмез намерно играо тако да изгуби баш све те партије
после којих се мучио. Као да је хтео да проживи бар део мука и понижења које
су преживљавали његови јунаци с фресака које је касније с великим успехом
сликао.

Очева болест
Путујући сваки дан на факултет, на тренинге и утакмице, готово у
сваки већи град наше Србијице, у раздобљу од 1973. до 1975. године, мајку и
оца готово да нисам ни виђао. Чудно да ме они никада нису питали куда идем,
шта радим, како је на факултету. Мој отац, који је много волео фудбал, није се
распитивао ни где играм, чак ни да ли полажем испите, ништа. Тако нисам ни
приметио да се у кући нешто важно догађа. Једне вечери, мајка ми је забринуто рекла: "Живане, Бане је много болестан".
"Шта му је", питам.
"Бубрези му скроз отказали" – рече.

нити".

"Ма добро, кево, има сад тих вештачких бубрега па ћемо му заме-

Данас мислим да вероватно ништа глупље у животу нисам изговорио, али је та моја ноншалантност, плод младалачке површности и необавештености, деловала некако умирујуће на моју мајку. Када сам после неколико
недеља посетио оца у болесничкој соби старе клинике ВМА, затекао сам га у
најдубљем очајању због безизлазног положаја у ком је био. Одмах сам отишао
до његове докторке да понудим бубрег за излечење оца. Тај мој гест никад није
реализован због немогућности да се такав захват изврши у Београду те јесени
1975. године. Како ми је рекла докторка Красојевић: "У Ријеци је било неких

покушаја, али без великог изгледа на успех. Зато би била велика штета
ризиковати, с обзиром на године вашег оца, а он је сељак, чврст и жилав, с
добрим крвним судовима, и живеће он још уз ову дијализу."
Живео је само непуну годину.
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Женидба
Био је март 1974. године кад сам преко заједничких пријатеља
упознао девојку Добрилу Вујасиновић из Осијека, која је у то време студирала
право у Београду. После филма одгледаног у биоскопу "Одеон", отишли смо у
ресторан хотела "Славија". Уз кувано вино и причу, Добрила ми је рекла да су
њени велепоседници с Папука. Тај разговор је деловао некако омамљујуће, уз
витку фигуру те необичне студенткиње, уз вино и причу о поседима на једној
од само три планине у Славонији, допринели су да се заљубим на први поглед.
Две године после тог сусрета, пио сам ракију од шљива с тих поседа с Добрилином бабом по мајци Илинком, у њеном родном селу Богдашић, које данас
не постоји. Наша свадба, у мају 1976. године, била је ваљда последње лепо
што је мој отац доживео. Свадба је била необична по томе што су сватови
кренули из Сремчице у рано јутро 29. маја за Осијек, да би се са извесним закашњењем појавили у општини Чукарица, на венчању заказаном за 16 часова.
Увече се на свадби појавио и мој друг из гимназије Томас, с којим сам се још
повремено дружио.
Отац није дочекао рођење Добрилиног и мог сина. Умро је два месеца пре рођења детета, које ће по њему добити име Милован. Девет година
касније добили смо и ћерку, која је на предлог моје супруге добила име по
надимку моје покојне, рано умрле тетке Миладинке Дине Тодоровић.

Диплома
После смрти оца дуго нисам одлазио на факултет. Запослио сам се
1978. године у "ПТТ Београд", у служби информација 988. Радио сам по
сменама, а сваки шести дан то је било од 21 до 7 изјутра. Увек је негде у мени
постојала жеља да коначно завршим тај факултет. После војске наставио сам
да радим и да играм фудбал за "Сремчицу". А онда, као да је неко окренуо
другу страницу мога живота. Тешко ми је данас да дефинишем праве узроке те
промене – биће да се ради о свему помало. Можда је до тога дошло због
засићења и умора услед рада по сменама, или пак зрелости човека после
тридесете, жеље да се докажем – тек ја сам почео поново да учим. Узимао сам
приватне часове из предмета за које сам проценио да су ми потребни. Моје
слободно време се свело на тренинг или утакмицу, јер без фудбала ни даље
нисам могао. Време проведено у аутобусу служило је за учење, док сам ручао
књига је била на столу, увече сам легао с књигом. Ако би ми неки пријатељ
свратио, рачунао сам колико ћу времена с њим изгубити. Положио сам први
испит, затим други, трећи, положио сам целу трећу годину. Наставио сам и у
четвртој години да их с успехом полажем. Када сам већ био на половини
године, једне вечери, док сам седео сам у соби, питао сам се како је могуће да
се осећам тако добро, бодро и одморно, после толиког рада и учења, тренинга,
уз тако мало сна.
Али кад дођете у такво стање неверице и запитате се да ли је све
то могуће, јасно је да то није случајно и да је то неки знак упозорења. Зашто
бих се ја уопште све то питао и размишљао о свом стању, зашто нисам
наставио као и до тада? Сутрадан ми је на послу позлило – као да је неко
атаковао на моју свест, главу, тело. Обузеле су ме црне мисли, зле слутње,
немир. Код куће сам се одморио, одспавао и сутрадан сам отишао на тренинг,
али ми је после њега опет позлило. Слике пред очима су лелујале, питао сам се
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ко сам и одакле сам. Опет су наврле црне мисли и једва сам комуницирао с
људима. Замолим друга да ме одвезе до апотеке, да ми дају нешто за смирење.
Ово је за психијатрију, кажем себи, и сутрадан сам већ био на прегледу. "Да ли
се плашите нечега", пита ме докторка.

"Плашим се свега, докторка – затвореног простора, лифта, висине, својих мисли, себе…" Затражила је резултате крви и снимак главе. Кад су
резултати стигли, имали смо шта да видимо: ниво еритроцита био је 2,7
милиона. Још тада, у ординацији, знао сам како ћу себи помоћи.
"Довиђења, докторка", рекох, мада се после тога више нисмо ни
видели. Узео сам годишњи одмор, опустио се и боље хранио – и врло брзо сам
превазишао све тегобе. После неколико месеци сам дипломирао, с десет година
закашњења.
Испите из треће и четврте године факултета положио сам током
две календарске године.

Рат
Често сам размишљао о нашој генерацији. Ми смо рођени само неколико година после Другог светског рата – од 1945. до године нашег рођења
прошло је само седам година. Од бомбардовања 1999. године до данас протекла је тридесет и једна.
Рачунао сам да ћемо ми бити једна од ретких генерација, од
васпостављања ове наше Србије, која неће искусити муке рата. Војску сам
одслужио у Добоју и Дервенти као пешадинац. Имао сам пуних 27 година када
сам с јесени 1979. године прошао кроз капију касарне у Добоју. Из војске ћу
изаћи 22. августа 1980, у чину млађег водника. После тога сам понекад позиван на војне вежбе, све до деведесетих. А онда је почео сурови распад наше
лепе државе Југославије.
Почеше да мобилишу људе за рат, а многи су отишли као добровољци. У касну јесен 1991. године сам се нашао с Томасом, после не знам колико година. Каже, могли би да га позову у рат. "Неће ваљда и нас", помислих,
имали смо 40 година. Почетком 1992. године, неколико дана уочи Светог
Јована, дођем с рекреације. Касно је суботње вече, кад неко закуца на врата.
Отворим и видим нашег човека из Сремчице, млађи неколико година од мене.
Скоро да дрхти. "Шта је било?", питам га.
Он замуцкује: "Знаш, ти можеш да одбијеш да примиш позив, ја
могу да напишем и да те нисам затекао код куће".
Ја помислих: "Буразеру, кад си могао што си уопште и куцао на

врата?"

Не знам, заиста не знам како бих се осећао да сам тада одбио позив. Било је то ипак, без обзира на глупу политику, и питање части. Позив је
био ратни, да се у понедељак јавим у ратну јединицу у Топчидеру. Био је то невероватан шок за мене – за неки дан бих могао да се нађем очи у очи са смрћу
у источној или западној Славонији или негде у Крајини, око Книна. Мојима нисам рекао ништа, док ме макар прође почетна дрхтавица.
За славу Светог Јована, пошто смо још били у Топчидеру на некој
припреми, пусте ме кући. Помислим, можда је ово последња слава у мом животу. Било ми је заиста тешко. Касније су многи из тих јединица из Топчидера
погинули у западној Славонији или на другим ратиштима. Моја јединица, ноћ
уочи одласка на фронт, добила је други задатак, да спречава наоружавање Ко-
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сова преко Санџака и Босне и обрнуто. Проведосмо тако три месеца на Пештеру, на великом мразу, али ипак далеко од места на којима се гинуло.

О књизи, пореклу, рођацима
У гимназији, после друге године, нисам стизао да прочитам све
што је било предвиђено као обавезна лектира. Читао сам углавном критике и
одломке из те литературе. Али касније, када сам се запослио, а поготово кад
сам био у војсци, користио сам сваки тренутак да што више прочитам. Тако сам
у том добу свога живота прочитао све оно што сам пропустио у гимназији.
Међутим, најзанимљивија, најузбудљивија књига за мене била је
"Сремчица, насеље и школа" професора Саве Стекића, мог земљака и комшије.
Служећи се записима старог учитеља Чедомира Тодоровића (није ми рођак), он
је пружио податке о скоро свакој породици у Сремчици, о људима, наравима,
животу, пореклу.
Тако сам сазнао да је кнез Михаило Обреновић долазио у лов у Липовицу и да је спавао у кући Тодоровића, а да су и раније кнезови ту долазили.
Ту кућу ја памтим, али ње више нема. Према годинама о којима се говори у
књизи, кнез је био гост код мојих предака, чукундеде Милоша и његовог рођеног брата Јована. Њихови синови, мој прадеда Павле и његов брат од стрица
Живан, живели су у задрузи до 1905. године, кад су се поделили.
Данас ми знамо за Милоша и Јована, али не знамо ко је био њихов
отац. Чудно је то с колико мало података данас располажемо о својим прецима.
Желео бих да на неки начин направим искорак, да макар донекле осветлим тај
мрак који ми се чини непробојним.
Недавно сам, готово случајно, дошао до књиге која би могла бити
тај корак напред, у тај мрак. Књига се зове "Влајини потомци", аутора Спасоја
Р. Влајића из Жаркова. Из ње сам сазнао да је моја чукунбаба Смиљка, пореклом из фамилије Влајића из Жаркова. Удала се за Панту Огњановића с којим
је, између остале деце, добила и ћерку Љубицу, моју прабабу, као и Владимира, петнаестак година млађег од ње, који ће бити интересантан за крај ове
приче.
У књизи су наведена сва имена дванаесторо деце Љубице и Павла
и њихових потомака, између којих су и имена чланова моје породице. Тако,
ето, случајно дођох до неких података о пореклу са женске стране, који досежу негде до средине 18. века. Испред тога је опет велика непробојна тама
коју бих можда покушао да осветлим, ако је то данас уопште могуће.

Мој рођак из предграђа
Поменуо бих још један детаљ који повезује поменуту књигу Спасоја Влајића и нашег друга и мог рођака Миодрага Огњановића. Он је још давне
1970. године долазио у школу својим аутомобилом. Знао сам да је моја прабаба
Љубица из Жаркова, из фамилије Огњановић. Не знам шта ме је подстакло да
после гимназије питам нашег друга Миодрага како му се звао деда. "Димитрије
Диша", каже он. То име ми је било познато, често је помињано у нашој кући.
Знам да су моји деда и отац преко Дише, у Жаркову продавали изврсно домаће
вино. Скоро да бих се могао заклети да сам једном, као још сасвим мали,
заједно с дедом и оцем боравио у тој кући у Жаркову, код деда Дише. Наравно,
нашег Милета се не сећам. Тек захваљујући поменутој књизи схватио сам да
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Огњен и ја имамо заједничке претке, чукундеду Панту Огњановића и чукунбабу
Смиљку, рођену Влајић. Његов прадеда Владимир и моја прабаба Љубица били
су рођени брат и сестра.
И тако дођох до краја ове приче, уз доста мука. Извињавам се
свима којима ће она можда личити на досадно подсећање на неке небитне
ствари за наше дружење која се овде у тексту налазе.
Користим прилику да се захвалим нашем другу Чворкету и његовој
Иви на идеји да се направи један овакав споменар, поводом јубиларне, педесете године од наше матуре.
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Надежда Нада Маторчевић (Пејовић)

Моји дани у XIII београдској гимназији
Јесен 1967, кад то беше. Нова школа, нови професори, нове другарице и другови. Истовремено, растанак с породичним домом и почетак новог
раздобља у мом животу. До тада сам живела у Пударцима, селу поред Гроцке.
Основну школу завршила сам у Пударцима и Умчарима, већем суседном селу.
Волела сам већину предметa, посебно математику и физику. Била сам одличан
ђак и зато су моји родитељи одлучили да ме даље школују – тако сам се обрела
у Београду, у гимназији на Бановом брду. Становала сам код очевог ујака у
кући поред гимназије. Рођаци су били предусретљиви, школа занимљива, али
моји први дани у Београду били су ми ужасно тешки. Недостајали су ми зелени
брежуљци, грочански воћњаци и виногради, двориште родитељске куће, мајка
Злата, отац Раја и старији брат Драга. Недостајала ми је и шира породица, бака
Коса, дека Боја, стриц, стрина и њихово двоје деце Вера и Бане, с којима смо
живели у истом дворишту. Нарочито ми је недостајала сестра Вера – биле смо
вршњакиње и с њом сам као с близнакињом завршила основну школу у коју
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нас је испраћала наша бака Коса. Знала сам да је мој долазак у Београд био
почетак мог растанка с детињством.
Касније, по мом одласку, Гроцка је добила гимназију, Пударци су
добили приградску аутобуску линију с тридесетак полазака дневно ка Београду. Отада ђаци свакодневно путују и школују се у Гроцкој и Београду, и не морају да станују по туђим кућама и становима.
У првом разреду гимназије сам свакога викенда одлазила кући. У
Београд сам се враћала возом, од Умчара до Топчидера. Одатле бих се утабаном стазом поред Ковнице новца попела на Баново брдо. На сметлишту поред
Ковнице фасцинирале су ме велике гомиле исецканог новца. Нисам схватала
зашто толики новац сецкају и бацају када је многима био потребан. Викенди су
били кратки, јер су суботе у оно време биле радне. Када сам била у трећем разреду, моји Пударци су добили аутобуску линију, тада са само неколико дневних
полазака. То је за мене било огромно олакшање. До Београда сам аутобусом
стизала за четрдесет минута, док је возом, уз укрштања и чекања, путовање
трајало по неколико сати. Не сећам се када је уведена петодневна радна недеља. Обрадовало ме је увођење слободне суботе, јер су моје посете родитељском дому трајале дуже. У почетку, одржавала сам за мене значајну везу с
друговима из основне школе. То дружење углавном је било викендом и током
путовања возом и аутобусом кући. Споро и тихо, та веза је временом ипак
бледела, а полако се успостављала нова, с друговима из гимназије.

Сећања на гимназијске дане
У првом разреду гимназије најпре сам се зближила са Снежаном
Даниловић. Снежана ми је остала блиска другарица до последњег разреда. Седеле смо у истој клупи, дружиле се на одмору, понекад заједно училе. Дружила
сам се и с Јаковом, Ојданом, Живаном. На полугодишту првог разреда је у моје
одељење дошла Зорица Томић, моја другарица из основне школе из Умчара. Са
Зорицом сам се дружила и после школе, одлазила у шетњу, у биоскоп, често
смо заједно путовале кући. Већину имена другова из првог разреда сам ипак
заборивала. Зато ме је Живан одушевио јер је успео да у свом прилогу за Споменар, испод наше заједничке слике из првог разреда, испише скоро сва имена
другарица и другова. На тој слици је и наш разредни старешина Васа Сурчински. Носили смо ђачке униформе: девојчице црне кецеље, дечаци радне блузе
– оне су тада биле обавезне. На слици се види да је у одељењу било двадесет
шест дечака и само шест девојчица. Иако смо били врло млади, дечаци су
према нама били пажљиви и предусретљиви. Другара Мирослава (на слици
седи први слева) памтим по одличним цртежима на часовима ликовног. Звали
смо га Пикасо. Професор ликовног је говорио: "Зашто га зовете Пикасо, треба
да се прослави под својим именом." Не знам да ли је негде постао славан, али
имао је велики таленат.
Првог разредног старешину Васу Сурчинског памтим као доброг
професора који је волео своје ђаке. На разредним часовима је неке ђаке опомињао благим речима, понеке је критиковао, а неке би баш похвалио. Посебно
је волео Славка, који је био врло одговоран председник одељењске заједнице.
Са осмехом је прихватао духовита добацивања ђака, посебно Јакова из прве
клупе.
У другом разреду, моје одељење је расформирано. Нас десетак:
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Снежана, Зорица, Славко, Јаков, Живан, Чворке, Мирко, Зоф и ја, нашли смо се
у одељењу разредног старешине Иванке Чобански. Професорку Иванку смо сви
одмах заволели. Била је млада, насмејана и непосредна. Изгледала је младолико скоро попут нас. Њене часове књижевности и правописа пратиле су
духовите досетке и коментари мојих другара, нарочито Јакова из прве и Томаса
из последње клупе. Било је и симпатичних ситуација. Разредна је тада имала
малу децу, и једном је на часу узвикнула: "Јао, обукла сам џемпер наопако",
потом се правдала: "нисам палила светло због деце."
Слатко смо се насмејали. То сам схватила тек касније – деценију
потом много пута сам се по мраку и на прстима извлачила из дечје собе и
одлазила на час са уврнутом крагном или распареним рукавицама. По пресељењу разредне на Нови Београд често сам је сретала у превозу, блистала je од
среће, јер је имала и унучад. Увек би ме питала да ли виђам неког из одељењa.
Сећала се добро наших имена, ваљда зато што смо јој били прво одељење
којем је била разредни старешина.
Радивојевић, професор физике, каткад би ушао у кабинет, издиктирао неки тежи задатак и рекао: 'ајде, асови. Неколицина нас штребера приљежно се бацала на посао, урадили бисмо задатак и професор би нам уписао
петице у дневник. Нисмо морали ни да одговарамо градиво. Било је и другачијих ђака. На пример, сећам се Лазићке која је била кампањац. Не учи током
полугодишта, а на крају седне и све научи. Одговара Лазићка физику, све зна,
али професор јој не даје више од тројке. Одељење протестује, а професор
каже: "Није учила преко године." Али зато је Лазићка већ тада била спремна за
студије, јер на испитима одлично пролазе они који уче када треба.
Деспот, професор математике, шета по учионици за време контролних и писмених задатака, пази, нагло се окреће не би ли неког ученика ухватио у преписивању. Радим задатаке из обе групе, а Зорица која седи до мене
добацује цедуљице другарима који затраже. Вешто их је разашиљала, не једну
него задатак по задатак. Касније, као професор на испитима, када би неки
студент добацио цедуљицу лепој колегиници или колеги, окретала бих главу и
рекла у себи: "Исто си радила".
Часове фискултуре углавном смо сви волели. Марија, која је била
професорка само девојчицама, била је оличење доброте. На часу смо довикивале да хоћемо лопту, а она би нам одговарала: "Прво урадите вежбе на греди
и вратилу." Ми бисмо углас: "Професорка, следећег часа."
На крају би нам попустила. Много више смо волеле игре с лоптом:
између две ватре, кошарку, одбојку и рукомет од атлетике и гимнастике. Сећам
се да сам неким другарицама помагала на разбоју, струњачи, или при прескоку
коња. Боркица би често говорила: "Нада ми је помогла да прескочим коња."
Спортски дани на теренима у Кошутњаку, које је лепо и с много
детаља описао Чворке у уводном делу Споменара, били су прави мали празник. Наше одељење је заиста имало спортске асове попут Томаса и Мирка.
Одмах за њима то су били Верица, Љупка, Чворке, Славко, Живан, Огњен и ја.
Сећам се да је на једном спортском дану наше одељење, захваљујући најбољим
резултатима, награђено великом корпом пуном воћа, сокова, чоколада и других
слаткиша. Сладили смо се лежећи на трави и задиркивали ђаке из других одељења.
Спортски дан је био важан догађај и за тренере атлетских клубова
"Црвена звезда" и "Дведесет први мај". Подмладак су попуњавали тако што су
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врбовали ученике с добрим резултатима за своје клубове. Тако сам се и ја обрела у атлетском клубу "Двадесет први мај". У клубу су већ били наши познати
атлетичари Снежана Хрепевник и Ненад Стекић, али и наш друг из разреда Никола Томасовић. Међутим, професионални спортисти су осим тренинга преко
године имали и веома активне припреме преко лета по разним одмаралиштима
ондашње Југославије. Када сам први пут поменула родитељима да бих ишла на
припреме за време летњег распуста, нису хтели ни да чују. Отац је рекао: "Какав спорт, послали смо те у гимназију да учиш."
Тако је моје активно бављење спортом трајало само једну школску
годину. Али и та једна година ми је вероватно помогла да се у јесен 1970. нађем у екипи свог одељења, заједно с Верицом, Чворкетом и Томасом, као представник наше гимназије и Београда на Омладинским спортским сусретима Букурешт–Београд у Букурешту. И ово путовање је предивно описао Чворке у свом
прилогу за Споменар. Мора да је водио дневник или пак има феноменално памћење када се сећа толиких детаља. За ту прилику добила сам први пасош и то
је било моје прво путовање ван Југославије. На Атлетском митингу у Букурешту
освојила сам бронзану медаљу за треће место у бацању кугле. На медаљу сам
поносна, чувам је и данас. Подсећа ме на моје прво и једино инострано спортско такмичење, као и лепа дружења на њему. Градови Турн Северин, Букурешт, Сибиу, Темишвар остали су ми у дивном сећању, која су навирала сваки
пут када сам одлазила у те градове на конференције, много година касније.
Део нашег ђачког живота биле су и незаборавне екскурзије. Ова
путовања Живан је забележио у песми коју је посветио IV/4. Описао је наше
екскурзије у Врњачку бању, приморске градове Дубровник, Будву, Бечиће, али
и обиласке манастира Студеница, Жича, Љубостиња. Ова песма ме је подсетила на средњовековни манастир Рајиновац у Гроцкој. Одрасла сам близу тог
старог и лепог здања. Увек сам се дивила његовим фрескама, звонику, зидинама покривеним патином протеклих векова. Рајиновац је мали манастир, за
разлику од Студенице и Жиче. Зато су ове прелепе српске светиње оставиле
својим изгледом, величином и складом снажан утисак на мене. Последња екскурзија била је мој нарочит доживљај: први лет авионом, први сусрет с морем,
прва вожња трајектом. У Бечићима сам први пут осетила укус мора. Уживала
сам у таласима, песку и сунцу. Шетње Страдуном и узаним каменим улицама
Дубровника и Светог Стефана запамтила сам заувек. Те слике су се дубоко
урезале у моје памћење. Свети Стефан ми је остао у посебном сећању, његове
беле камене зидине, црвени кровови кућа, између којих израњају зелени
чемпреси, а морско и небеско плаветнило уоквирује ту слику са свих страна.
Нар никада више није био тако сладак као када сам га први пут
пробала са Зорицом на Светом Стефану.

После гимназије
Пред матуру, маја 1971, већина нас се питала: куда после гимназије. Будући да сам највише волела математику и физику, размишљала сам да

упишем студије на Електротехничком или Математичком факултету. Како смо у
четвртом разреду имали астрономију, заволела сам ту лепу науку која изучава
тајанствену и недокучиву васиону.
Тог лета, моја сестра Бисерка Маторчевић, студенткиња грађевине,
поклонила ми је књигу "Кроз васиону и векове" нашег великог научника Милу-
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тина Миланковића. Читајући ту књигу коначно сам одлучила да се усмерим ка
математици и њеним применама у изучавању тајни космоса. Књига представља
збирку литерарно-историјских записа о колевкама мудрости и научних знања
древне Кине, Индије, Вавилона, античке Грчке и Рима, све до великих достигнућа новог доба. Док сам је читала, заиста сам имала утисак да путујем кроз
бескрајан космос и прошлост далеку милионима година.
Ову књигу препоручила бих својим другарима из четвртог четири.
Дигитализована копија налази се у Виртуелној библиотеци Математичког
факултета, на адреси http://elibrary.matf.bg.ac.rs.
Видела сам Рашин албум лепих фотографија из гимназијских дана,
али и снимака с годишњица матуре, све до наших окупљања на Ади. У њему
видех да је део нашег разреда наставио да се дружи после гимназије, да су се
везе и продубиле. Неки од другова су се окумили и тако заувек везали своја
пријатељства.
Мој живот је стицајем околности текао другим путем. По завршетку
гимназије, ја сам за већину другова нестала. Постала сам члан једног новог
друштва, на сасвим другом крају Београда, у студентском дому "Слободан Пенезић Крцун" на Звездари. Боравак у студентском дому за мене је био велика
животна школа. У њему су били окупљени студенти из свих крајева Југославије, различите националности, вере, менталитета, обичаја и сви смо се лепо
дружили. Била сам члан друштва окупљеног око једне ивањичке групе којој је
припадао и Милован, мој будући муж. По завршетку студија, петнаестак парова
из студентског дома се међусобно окумило и наставило да се дружи. Сваке
године, све до данас, ово друштво се окупља последњег викенда у августу у
разним градовима. О томе сведочи чланак штампан у 'Новостима' пре десетак
година. На слици (на следећој страници) стојим прва слева.
Као студенти, Милован и ја смо заједно много путовали, углавном
по Европи. У то време биле су повољне цене за студентска летовања, зимовања
и екскурзије, па смо користили сваку повољну прилику за путовања. Дипломирала сам на Математичком, Милован на Електротехником факултету. Потом
су се догађаји брзо ређали. Одмах по завршетку студија запослила сам се као
асистент на Математичком факултету. У једној деценији, осамдесетих, магистрирала сам, родила сина Александра и ћерку Ану, често путовала у Праг код
мог професора и ментора Јана Вондрака, одбранила докторску дисертацију и
изабрана сам за доцента на истом факултету. Поред лепих, било је и тужних
догађаја. У то време умро је мој једини брат Драга, а имао је свега 34 године.
Последња деценија прошлог века била је свима тешка. Милован је
морао да отвори приватан посао, за који се испоставило да је био успешан.
Захваљујући томе, могла сам да се посветим деци и науци. Писала сам научне
радове и често путовала на научне скупове и међународне конференције. У
Буенос Ајресу је 1991. одржан велики симпозијум астронома из целог света. То
је била прилика да упознам лепу и далеку Аргентину.
Средином деведесетих напредовала сам у ванредног професора.
Двехиљадите су донеле велике промене – променили смо и државу. Александар
је дипломирао на Електротехничком факултету. Раније је радио у Математичком институту САНУ, а сада ради у информатичком гиганту "ОRАCLЕ". Ожењен
је. Ана је завршила студије на Фармацеутском факултету и ради у установи
"Апотека Београд". Осамосталила се и она.
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Цимери из "Крцуна"
Наставила сам да радим у науци и објавила сам 84 научна рада.
Постала сам редовни професор Математичког факултета Универзитета у Београду, са свим почастима и обавезама које то звање носи.
Двехиљадите за мене носе и тугу, јер сам изгубила оба родитеља.
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Годишњице матура
У првих десет година после матуре ретко сам виђала другове из
гимназије. Најчешће сам сретала Боркицу. Она је радила у Министарству науке, у које сам послом често одлазила. На прославу десет година матуре 1981,
коју је Раша организовао, нисам дошла. Живела сам на сасвим другом крају
града, на Новом Београду. Другови из разреда нису ме обавестили јер нису
имали мој број телефона. Ипак су ме сутрадан после прославе пронашли на
Математичком факултету. Назвала ме је моја драга другарица Даница и рекла:
"Јуче је била прослава матуре." У том тренутку било ми је много
жао, a било је жао и Даници. Пожелела сам да вратим време уназад, макар за
један дан.
Требало је чекати следећих десет година. Тако сам 1991, на прослави двадесет година матуре, први пут после толико времена видела већину
другова из разреда и нашу драгу разредну Иванку Чобански. Пред гимназију
сам дошла с Боркицом. Многи ме тада нису препознали, али богме ни ја њих.
Боркица ми је дошаптавала имена и неизмерно ми је помогла у препознавању.
Имала сам фризуру са шишкама, па су неки рекли: "Ево Љиље Караџић офарбане у црно." Сви смо се насмејали.
После неколико месеци, када сам путовала на Конгрес астронома у
Буенос Ајресу, на аеродрому "Никола Тесла" срела школског друга Живана.
Захваљујући прослави лако смо се препознали. Поздравили смо се као стари
знанци, и сва важна представила сам Живана својим колегама с Математичког
факултета.
Негде у то време, пријатно ме је изненадила и обрадовала Весна
Ивановић. Било је то на зимовању на Копаонику. Била сам на скијама, потпуно
замотана и маскирана у скијашку одећу. Ипак ме је Весна препознала по гласу.
После смо се дружиле, породично, свако вече у хотелу "Гранд", све до краја зимовања. Дружила су се и играла и наша деца која су тада била мала.
Петнаест година касније, 2006, на прославу 35-годишњице матуре,
у ресторан Два јелена у Скадарлији дошао је Мирко из Грчке. Било је пуно смеха када је пришао столу да се с нама поздрави – никога није могао да препозна.
Неколико дана после ове прославе, сретнем на Тргу Републике Јакова, поносног тату са ћерком и питам: "Где си, што не дође пре два дана на

прославу матуре?"

Јаков каже: "Нисам поправио зубе".

"Ма пусти зубе", одговарам му, "дођи, многи су питали шта је са
Јаковом, зашто нема Јакова..."

Дошао је на следећу прославу.
Слично је било у Кампу Кошутњак 2008. Касним на окупљање, долазим право с факултета, с фасциклама у рукама, кад на вратима ме дочекује
непознати седи господин. Ја збуњена, друштво се смеје, гледам и не препознајем свог драгог друга Језду, ког нисам видела тридесет седам година. После
овога сусрета смо се дописивали и сазнали да смо на неки начин земљаци.
Јездина мама је пореклом из Гроцке. У Гроцкој је наследио воћњак који обиђе
сваки пут када дође из Лондона. На том плацу, како Језда пише: "сазревају
најслађе трешње докторке каквих нема нигде на свету".
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Није увек било лако препознати другове из разреда. Једном приликом, седела сам у кафани с колегама с Факултета, кад спазих да нашем столу
прилази једна старија госпођа. Погледа ме и упита: "Да ли је то Нада Маторчевић?" Тек је по гласу препознах, устадох, поздрависмо се и пољубисмо. Више
нисам пред собом видела старију госпођу, већ девојчицу из гимназије. Тада сам
схватила како нас сваки сусрет, упркос протеклим деценијама, увек враћа на
нашу лепу младост гимназијских дана.

Месечна окупљања

Срећна сам што већ две године сваке прве суботе у месецу имамо
необавезна подневна окупљања на Ади Циганлији у ресторану Оаза. Можда некад и не бих дошла, нарочито када је хладно и лоше време. Зато сам захвална
Славку и његовој Ради, који станују на Новом Београду као и ја и сваки пут ме
повезу на Аду. И Снежана Петровић је заслужна за ова лепа дружења, јер у
жељи да нас сваки пут буде што више, она редовно порукама подсећа и позива
на састанак. А поред поменутих Славка, Раде, Снешке и мене, дружења на Ади
постоје захваљујући редовним посетиоцима. То су: Чворке, Живан, Раша, Лаза,
Рушка, Сесили, Маца, Јаков, Смиљке, Весна. На овим окупљањима често обележимо и прославимо лепе догађаје из наших приватних живота: своје рођендане (када се присећамо некадашњих журки), завршетак студија наше деце,
њихова венчања или рођења унучади.
Драго ми је што је већина мојих другара добила унучад, што блистају од среће као баке и деке. Надам се да ћу им се ускоро придружити као
бака.
Од фебруара 2017. сам у пензији.
На Математичком факултету је 2019. године одржана Конференција поводом 11. фебруара, Међународног дана жена у науци. Тада сам сазнала
да сам била прва жена професор на Катедри за астрономију Математичког
факултета. Велика ми је част и понос што сам предавала на Катедри на којој је
пре мене предавао славни Милутин Миланковић.

Година пандемије 2020.
Током претходне "корона године", која је паралисала читав свет,
прикупила сам сва своја 84 објављена научна рада у Трилогију, на више од
хиљаду страница. Књига има три волумена под заједничким насловом "Сабрана
дела Надежде Пејовић". Штампана је крајем 2020. у Београду. Један примерак
књиге сам поклонила нашој XIII београдској гимназији. Дигитална верзија Трилогије се налази у Виртуелној библиотеци Математичког факултета Београдског универзитета, на адреси htpp: // matf.bg.ac.rs.
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Никола Томасовић – Томас

1971.

2013.

Николин интервју дат "Политици" 09.04.2016.
Каква је будућност спорта у коме најбољи тренер, или ако хоћете
најуспешнији, нема посао? Одговор би се могао наслутити, да тренер о коме је реч,
али и многи други који једу тренерски хлеб, не раде са спортистима за потцењивачки мале и нередовне хонораре, понекад и за џабе, а спорт опстаје.
Последњих пет година (2011. – 2015.), Никола Томасовић је проглашаван за најуспешнијег атлетског тренера у Србији у раду са сениорима, а без
сталног посла је од септембра 2008. Да иронија буде потпуна, Николи је последње
стално запослење било баш у Атлетском савезу Србије, који га сваке године
проглашава најуспешнијим атлетским стручњаком.
"У Атлетском савезу је тада дошло до смене руководства и нови људи
су проценили да им нисам потребан. По томе нисам јединствен случај, ни у
атлетици ни у спорту, ни уопште. До новог радног места свуда се тешко долази ако
сте у шездесетим годинама, а у атлетици никако. Клубови не запошљавају тренере

146
јер су изгубили место које су, као основне атлетске ћелије, имали у нашем спорту.
Већина је на просјачком штапу, јер се финансирају из буџета локалних заједница,
а та средства нису довољна ни за шта. Основа наше атлетике је АСС (Атлетски
савез Србије), који добија средства из државног буџета и управља њима и
атлетиком." – каже Никола Томасовић.
"После такмичарске каријере, као млад тренер сам каријеру започео у
Зеници, а наставио у свом матичном клубу "Партизан", све док деведесетих у
Спортском друштву "Милиционар" није формиран јак атлетски клуб. Ту сам радио
као водећи тренер у бацачким дисциплинама. Од 1997. до 2001. био сам и селектор
мушке репрезентације у хонорарном односу, а онда је Спортско друштво
"Милиционер" – расформирано.
Три године сам био запослен у Савезу, а све време сам радио као
тренер, што би се рекло "хонорарно", али најчешће без хонорара. Две године сам
провео као тренер Асмира Колашинца док је био у новосадској "Војводини" и
нисам добио ништа. Две године смо Асмир и ја били у "Црвеној звезди" где су нам
одмах рекли да им нисмо потребни. Сада као хонорарац тренирам Колашинца у
"Партизану" и засад је све по договору." – набраја Томасовић своја "радна места".
Наравно, Никола Томасовић није успешан у свом послу само последњих пет година. И раније је проглашаван за најуспешнијег тренера, али се не сећа
прецизно колико пута и када, јер је на међународној атлетској сцени успешан већ
30 година.
"Јован Лазаревић је освојио бронзану медаљу на Европском првенству у дворани 1982, Драган Перић 1994, а Асмир Колашинац летос на отвореном у
Хелсинкију. Сејад Крџалић, Драган Перић и Асмир Колашинац су по два пута
учествовали на олимпијским играма и сва тројица су били финалисти, а о
финалима европских и светских првенстава или о домаћим титулама да не
говорим. Дакле, реч је о континуитету успеха, о добром раду, али и то је очигледно
недовољно за сталан посао. Док сам радио у Савезу и "Милиционару", помагао сам
радо млађим тренерима и учествовао у планирању њиховог рада и нека врста
координатора. Aко је реч о радном месту на коме бих могао највише да пружим, то
је рад на унапређењу бацачких дисциплина. Наравно, не могу да будем самозванац." – каже Никола Томасовић, који је ове сезоне сарађивао са колегом Бошком
Пејкићем – тренером младог Милоша Марковића.
"Таленат Асмира Колашинца уз много, много напорног рада донели
су низ успеха претходних година. Бронза на Европском првенству у Хелсинкију,
седмо место у финалу на олимпијским играма у Лондону, злато на дворанском
првенству Европе у Гетеборгу 2013. и сребро на дворанском првенству Европе у
Прагу 2015. са одличним резултатом (20,90 м). Све је то потврда Асмирове
такмичарске зрелости и најава пробоја у сам светски врх." – нада се његов тренер.
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Бранка Ерак (Докмановић)

1971.

2008.

Сви смо, сигурно, маштали о срећи када смо из школе кренули у
"озбиљан" живот. Кренули смо различитим путевима – неко је изабрао прави,
неко је промашио, и то је обележило наше животе. Нешто је зависило од нас, а
нешто од окружења у коме живимо.
После гимназије уписала сам Економски факултет. Ту сам стекла
нове колеге. Први пут сам се срела с људима из свих крајева Југославије. Били
су то различити менталитети, навике и обичаји. С некима од њих сам се зближила, били су ми драги и симпатични. Та пријатељства су потрајала и по неколико година, али по завршетку факултета неки су се вратили својим кућама,
а неки отишли у иностранство. С распадом Југославије престала су виђања и
дописивања и та пријатељства су се угасила.
Све време студија сам виђала неколико другарица из одељења:
Снежану Даниловић, Снежану Петровић, Даницу... Испоставило се да су та другарства из гимназије у ствари она права и трају до данашњих дана.
По завршетку факултета запослила сам се 1977. године у Градском
заводу за статистику. Више пута сам се пресељавала и мењала аутобуске лини-
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је од посла до куће, али фирму нисам – једино је сада променила назив у Завод
за информатику и статистику.
Удала сам се 1978. године. Кума ми је Снежана Даниловић Вуковић. То је још један кумовски пар из одељења.

Бранка из студентских дана
Преселила сам се на Петлово брдо, лепо насеље са смешним именом, али сам увек гравитирала Бановом брду јер су ми тамо живели родитељи.
Родила сам 1978. године ћерку Марту и 1982. године сина Јована.
То су сада одрасли људи који имају своје породице. Њих сматрам
својим највећим успехом у животу. У тешка времена одрасли су у здраве, поштене људе, одговорне и привржене својим породицама. Можда су моји критеријуми мало застарели, али ја то и даље сматрам врлинама. Знам да им ове
особине неће олакшати живот, али желим да и даље остану такви.
Највећа срећа у нашој породици су унуччад Јована и Страхиња.
Они су бакина "љубав на први поглед" и највећа радост.
Живим сасвим обичан, леп живот. Године се полако слажу, здравље је нарушено, али се надам да ће бити још лепих тренутака.
Наша виђења су дивни тренуци који ми улепшавају живот. После
тих виђења се данима осећам срећно и испуњено.
Често с колегама на послу причам о младости и школским данима,
али нико од њих се не може похвалити тако успешним одељењем из кога је потекао и нико не одржава тако лепе односе са својим другарима из средње
школе. Поносна сам на наше IV/4, јер га чине људи натпросечних квалитета –
ово није фраза – и што ја припадам њима.
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Борислава Јеличић (Јакшић)

1971.

2012.

Радо се сећам својих гимназијских дана.
Први разред у XIII Беградској гимназији сам похађала у одељењу
I/8, коме је разредни стаарешина била професорка Круница Грујић. Она нам је
предавала француски и латински језик. Одмах нас је одушевила својом благошћу и поктровитељским ставом. Уживала сам у часовима француског језика јер
нам је поред редовног програма професорка доносила и литературу, коју смо
могли да користимо да проширимо знање.
Критеријум наше гимназије је био прилично строг, тако де је из I/8
које је имало 35 ђака, њих десеторо морало да понови разред због више од две
недовољне оцене.
Озбиљан пиступ учењу математике, на пример, илуструје то што је
професорка тражила да имамо три свеске: за школски рад, за домаћи рад и за
вежбе, а увид у оцене са писмених вежби и задатака морали су да овере наши
родитељи. Тражио се редован рад у току целе године, што је мени одговарало,
јер сам увек прво радила задатке из математике, а затим уживала у учењу
француског језика.
Пошто је број ученика у мом као и у другим разредима смањен, а
истовремено смо се опредељивали и за смер, ја сам се нашла у одељењу II/4
природно-математичког смера, у коме је већина ученика учила руси језик, а
само нас десеторо француски. Одмах сам запазила да су у овом одељењу уче-

150
ници веома вредни и заинтересовани за учење, па сам својој другарици из
клупе – Ружици рекла "изгледа да ће овде бити јака конкуренција".
У другом разреду гимнзије, нас који смо учили франциски, дочекала је разредна – професорка српског језика Иванка Чобански, која нас је на
најлепши начин увела у анализу књижевних дела и лепоту књижевности, а
трудила се да нас разуме као најбољи пријатељ.
Сада, кад размишљам о односу моје генерације према школи, имам
утисак да смо ми озбиљније прилазили својим школским обавезама и више се
радовали савладавању нових знања из различитих области него данашњи
ученици. Мене је одушевљавала хемија коју нам је предавала професорка Љиљана Коцић. Први пут смо упознали појмове о структури материје и о битним
карактеристикама материјала које су са том невидљиом структуром повезане.
Пуно логике је било у њеним објашњењима и ја сам са великом пажњом
очекивала сваки час, као неко ново откриће.
Нисмо ми били само "штребери", имали смо своје шале и дружења.
Тако нам је, на пример, Милорад Павловић, који је седео у последљој купи у
средњем реду, у паузи на одморима, све до уласка професoра, читао писма читалаца упућена "ЧИК"-у, јединој новини за младе са темама и дилемама из љубавог живота у то доба. Волели смо и шетње у природи и дружење на екскурзијама и излетима.
У новом разреду сам се прво спријатељила са Надом, Снежаном,
Даном и Ружицом, а затим и са осталим друговима и другарицама. Језда ми је
био и друг из солитера у коме смо становали на Бановом брду. Он је имао све
књиге за лектиру које нам је свесрдно позајмљивао, уз напомену да не морамо
да журимо са враћањем. Одушевљавао ме је Рашин заразни смех, после кога
цео разред није могао де се смири, често и по доласку професора.
Ја сам поред осталог била члан математичке секције и размењивала сам Математички лист са својом симпатијом из другог разреда. Ипак,
француски ми је био најинтересантнији, учила сам га са великом љубављу, што
је за резултат имало награде на такмичњима из овог језика. Као највећи успех
сматрам освојено друго место на републичком такмичењу, на коме смо имали
писмени састав на задату тему и веома озбиљан тест из граматике. Треба имати
у виду да је овај успех био искључиво одраз мог знања стеченог у школи, без
иједног приватног часа, што много говoри о квалитету наставе у наше време.
Пошто сам, као носилац дипломе "Вук Караџић", била ослобеђена
полагања матуре, искористила сам велики распуст од јуна до октобра 1971. да
научим вожњу.
У октобру 1971. године сам се уписала на Технолошко-металуршки
факултет (ТМФ) где ме је и пре самог почетка наставе сачекало изненађење.
Једна цедуљица на улазним вратима факултета је обавештавала будуће студенте да за уводни колоквијум из физике, без кога нема приступа вежбама, спреме
готово цео Практикум од око 200 страница, за неких десетак дана. Такав обим
су обично имали уџбеници за поједине предмете у гимназији за читаву школску
годину. Али студије су знатно озбиљније и захтевају велики рад, нарочито на
техничким факултетима. На ТМФ-у смо само у трећој години, на пример, имали
52 колоквијума и 8 испита, а поједине вежбе су трајале непрекидно и по осам
сати.
Ипак, кад си млад и у кондицији за учење ништа није несавладиво.
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По завршетку факултета радила сам на различитим пословима а
најдуже у Министарству за науку и технологију, пуних 20 година. У току рада
похађала сам постиполомске студије из области заштите животне средине у
трајању од две године, и одбранила магистарски рад на ТМФ-у, чији је део
касније објављен на стручним скуповима у Србији и иностранству.
У току рада у Министарству учествовала сам и у креирању и реализацији Програма Владе Србије за унапређење квалитета, у складу са међународним стандардима и праксом.
Усавршавала сам се у једној новој области у Србији у то време –
области инфрастуктуре квалитета, која је битна за подизање конкурентности
привреде Србије на тржишту Европе и Света. По одласку из Министарства била
сам ангажована као експерт у раду на великом европском пројекту из области
инфраструктуре квалитета у периоду од 2004. до краја 2006. године. Овај пројекат је дао значајан допринос развоју стандардизације, акредитације, метрологије и техничких прописа за оцену усаглашености производа у Србији у
складу са прописима и праксом ЕУ.
Након овог искуства, била сам краће време директор представништва Словеначког института за квалитет – SIQ, а 2007. и 2008. године помоћник
министра привреде Србије за област инфраструктуре квалитета.
Најинтересантнији део моје каријере, као експерта за техничке
препреке трговини, било је ангажовање у Секретаријату ЦЕФТА-е у Бриселу
током 2015. године. Рад у интернационалном окружењу и учешће на стручним
састанцима у земљама ЦЕФТА, био је комплементаран са мојим ранијим искуством и захтевао је и одлично познавање стања у областима инфраструктуре
квалитета у Србији, а такође и енглеског и француског језика.
Каријеру сам завршила у Акредитационом телу Србије као заменик
директора, а у марту 2018. се пензионисала са пуних 40 година радног стажа.
У току ангажовања у наведеним институцијама учествовала сам у
раду различитих међународних форума на нивоу Европе и Света, као представник Србије.
Поред свега што сам остварила на професиионалном плану, сматрам да је мој највећи успех то што сам одгајила два веома добра сина –
Стефана који је докторирао на Електротехничком факултету и живи и ради у
Бечу и млађег Ивана, који је економиста и ради у Београду.
Пуно интересантних људи сам упознала током школовања и рада
на различитим пословима од којих су ми неки дугогодишњи пријатељи, али се
гимназијски другови и другариице често враћају у моје мисли са великом радошћу и симпатијом за наше дружење и младе дане
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Споменарски упитници
Припреме за састављање нашег споменара смо започели приближно годину дана пре четрдесете годишњице матуре (у мају 2010.). Годину дана
после четрдесете годишњице (у мају 2012.), закључили смо да су своје прилоге
дали сви они који су желели да поделе свој литерарни таленат са осталима.
Још у време када смо некада давно слободно одабраним сличицама
и песмицама, међусобно попуњавали Споменаре, за охрабривање уздржаније
деце је постојао и Споменарски упитник – сличан ономе какав је Језда у свом
прилогу рутински попунио.
Због тога овај подухват окончавамо тако, што ће сви некадашњи
ученици IV/4, који то желе, попунити Споменарски упитник – без обзира да ли
су у претходним поглављима приложили своја сећања или нису. Низ упитника
започиње некадашњи председник одељенске заједнице и вуковац, Миленковић
Мирољуб, следе га остали вуковци: Боркица, Снежана и Јаков, па онда професори доктори Нада и Језда, а даље су упитници поређани по редоследу како су
и попуњавани.

Мирољубов упитник

Име: Мирољуб
Презиме: Миленковић
Надимак: Шики
Датум рођења: 10. јуни 1952.
Место рођења: Чачак
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Основне школе: "14. октобар", Барич
Раздобља и места становања пре гимназије: Барич
Средње школе пре XIII гимназије: Гимназија Обреновац
Време досељења на Баново брдо и одакле: из Обреновца, 1969.
Адреса из гимназијских дана: Пожешка 90
Омиљени школски предмети: српски и француски језик
Неомиљени школски предмети: физика и хемија
Омиљени професори: Милутин Деспотовић и Ленка Желчевић
Неомиљени професори: нисам их имао
Најбољи другари – другарице из гимназије: нема таквих
Омиљена забава у гимназијско време: литерарна секција
Чега се најпре сетиш из гимназије: jедне мале из I/4
Чега се најрадије сетиш из гимназије: исто
Школовање после гимназије: Медицински факултет
Запослења: Клинички центар Србије (II хируршка клиника,
Интерна А, Реуматолошки институт)
Бракови и потомство: један брак, син и ћерка
Путовања: службено – по целој Европи
Омиљени страни град или земља: Лисабон
Омиљена забава – хоби: читање
Омиљена боја: бордо
Омиљени сликари – ликовна дела: Паја Јовановић
Омиљени музички аутори – композиције: Леонард Коен
Омиљена књижевна дела – писци: "Далеко је сунце", Ћосић
Омиљена позоришна представа: "Идиот", Народно позориште
Омиљени филмови: "Ко то тамо пева"
Омиљена глумица – глумац: Оливера Марковић, Чкаља
Омиљен спорт да играш: фудбал
Који спорт најрадије гледаш: такође фудбал
Омиљено јело: јагњећа капама
Омиљено пиће: кока кола
Омиљени колач: Москва торта
Одговор на непостављено питање: Нисам баш љубитељ разних
споменара.
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Боркицин упитник

Име: Борислава
Презиме: Јеличић - Јакшић
Надимак: Боркица
Датум рођења: 4. март 1953.
Место рођења: Београд
Основне школе: "Јосиф Панчић", Беогрд
Раздобља и места становања пре гимназије: до пете године
Београд, (Страхињића Бана), од пете до 12 – Крагујевац, од седмог основне до
краја гимназије и факултета – Београд, Баново брдо
Средње школе пре XIII гимназије: –
Време досељења на Баново брдо и одакле: из Крагујевца, 1965.
Адреса из гимназијских дана: Жарка Пуцара 23
Омиљени школски предмети: француски, хемија
Неомиљени школски предмети: Омиљени професори: Иванка Чобански, Коцићка, Круница Грујић
Неомиљени професори: нисам их имала
Најбољи другари – другарице из гимназије: Нада Маторчевић,
Мирче, Цеца, Љупка
Омиљена забава у гимназијско време: слушање плоча
Чега се најпре сетиш из гимназије: Рашиног заразног смеха и
часова логике код Жике Пушке
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Чега се најрадије сетиш из гимназије: читања лектире и
такмичења из француског
Школовање после гимназије: Технолошко-металуршки факултет, Постдипломске студије из заштите животне средине на Центру за
мултидисциплинарне студије Београдског Универзитета
Запослења: Саветник министра науке; експерт Данског технолошког института; Министарство економије (помоћник министра, виши
саветник). Од јуна до краја 2015. године, радила сам као експерт за техничке
препрекe трговини у Секретаријату CEFTA у Бриселу, а потом сам била помоћник и заменик директора Акредитационог тела Србије (АТС) до пензионисања, у марту 2018. године.
Бракови и потомство: један брак, два сина
Путовања: више европских земаља, Канада, Египат, Турска
Омиљени страни град или земља: Париз, Француска
Омиљена забава – хоби: снорклинг
Омиљена боја: плава
Омиљени сликари – ликовна дела: Ботичели, "Рађање Венере"
Омиљени музички аутори – композиције: "Ода радости" – Бетовен, "Nessun dorma", арија из опере "Турандот", Пучини
Омиљена књижевна дела – писци: Иво Андрић, "Знакови пред
пута"
Омиљена позоришна представа: "Професионалац"
Омиљени филмови: "Амаркорд", Фелини
Омиљена глумица – глумац: Мерил Стрип, Шон Конери
Омиљен спорт да играш: одбојка
Који спорт најрадије гледаш: тенис
Омиљено јело: капама
Омиљено пиће: вино розе
Омиљени колач: реформ торта
Одговор на непостављено питање: уместо некадашњих екскурзија, предлажем да заједно обиђемо Мирчета и његову академију!
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Петровићкин упитник

Име: Снежана
Презиме: Петровић
Надимак: Снешка (за фамилију Нена)
Датум рођења: 10. фебруар 1954.
Место рођења: Београд
Основне школе: "Филип Кљајић Фића" и "Јосиф Панчић", обе на
Бановом брду
Раздобља и места становања пре гимназије: Баново брдо
Средње школе пре XIII гимназије: Време досељења на Баново брдо: од рођења до сад сам на Брду
Адреса из гимназијских дана: Пожешка бр.192, Баново брдо
Омиљени школски предмети: многи
Неомиљени школски предмети: вештине (фисутура, музичко и
ликовно образовање)
Омиљени професори: Љиљана Коцић, Милутин Деспотовић, Рада
"географичарка", Иванка Чобански, Бјеле Нада
Неомиљени професори: нема таквих
Најбољи другари – другарице из гимназије: Весна Ивановић,
Ерак Бранка
Омиљена забава у гимназијско време: Читање вредних књига
Чега се најпре сетиш из гимназије: Чистоте времена и нас
Чега се најрадије сетиш из гимназије: Свих нас ондашњих
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Школовање после гимназије: Машински факултет у Београду,
магистратура и докторат на истом Факултету
Запослења: пројектант, научни истраживач, директор, професор
Бракови и потомство: један брак, два сина, две унучице и један
унук
Путовања: по Европи и северу Африке
Омиљени страни град или земља: Француска
Омиљена забава – хоби: Квалитетна књижевност, музика,
филм, планинарење
Омиљена боја: црвена
Омиљени сликари – ликовна дела: импресионисти
Омиљени музички аутори – композиције: Чајковски, "Концерт
за клавир и оркестар"
Омиљена књижевна дела – писци: Толстој, "Рат и мир"
Омиљена позоришна представа: "Марија Стјуарт"
Омиљени филм: "Амаркорд"
Омиљена глумица – глумац: Мерил Стрип
Омиљен спорт да играш: одбојка
Који спорт најрадије гледаш: скијање-спуст
Омиљено јело: сарма
Омиљено пиће: кафа
Омиљени колач: ванилице
Одговор на непостављено питање: Да, добро се осећам у својој
кожи (коначно и упркос свему)
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Миланов упитник

латински

Мидода

Име: Милан
Презиме: Јаковљевић
Надимак: Јаков
Датум рођења: 14. 11. 1952.
Место рођења: Владимирци
Основне школе: "Доситеј Обрадовић" Умка
Раздобља и места становања пре гимназије: Умка
Средње школе пре XIII гимназије: –
Време досељења на Баново брдо: 1967. године, из Умке
Адреса из гимназијских дана: Пожешка 97, Баново брдо
Омиљени школски предмети: математика, логика, филозофија,
Неомиљени школски предмети: нисам их имао
Омиљени професори: Разредна, Деспот, Васа Сурчински...
Неомиљени професори: Вуков Славка
Најбољи другари и другарице из гимназије: Милорад Павловић-

Омиљена забава у гимназијско време: –
Чега се најпре сетиш из гимназије: Фасцинантне интелигенције
Снежане Петровић, озбиљности, марљивости и интелигенције Наде Маторчевић, доброте и искрености Ружице Ступавски, зрелости и правичности
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Живанове, Чворкетове ненаметљиве духовитости, Ћосине доброћудности,
Славкових 100 склекова за пар минута...
Чега се најрадије сетиш из гимназије: Одлазака у позориште и
шала Милорада Павловића
Школовање после гимназије: Електротехнички факултет
Запослења: "Електромрамор", "Агровојводина", "Ивекс"
Бракови и потомство: један брак, ћерка Ивана, унук Рајли
Путовања: Европа, Африка, Азија, Америка
Омиљени страни град или земља: Барселона
Омиљена забава, хоби: немам
Омиљена боја: црвена
Омиљени сликар, ликовно дело: Салвадор Дали, Микеланђелов
Мојсије
Омиљени музички аутор, композиција: Група "Квин"
Омиљено књижевно дело, писац: Достојевски, Кафка, Борхес
Омиљена позоришна представа: "Прљаве руке", "Радован трећи"
Омиљени филм: "Пет лаких комада" и "Фиеста"
Омиљене глумице и глумци: Никол Кидмен, Дебра Вингер, Џек
Николсон
Омиљен спорт: немам
Који спорт најрадије гледаш: фудбал, кошарка
Омиљено јело: бифтек, слабо печен
Омиљено пиће: раније виски, сада козји кефир
Омиљени колач: воћна торта
Одговор на непостављено питање: –
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Надин упитник

Име: Надежда
Презиме: Маторчевић - Пејовић
Надимак: Нада
Датум рођења: 10.03.1952.
Место рођења: Пударци, Гроцка
Основне школе: "Мића Стојковић", Пударци (првих пет разреда),
Умчари (последња три)
Место становања: Београд, Ул. Јурија Гагарина 197, стан 153,
Нови Београд
Средње школе пре XIII гимназије: –
Време досељења на Баново брдо: 1967. године, из Пудараца
Адреса из гимназијских дана: Баново брдо, ул. Петра Мећаве
Омиљени школски предмети: математика, астрономија, физика
Неомиљени школски предмети: физичко
Омиљени професори: Васа Сурчински, Иванка Чобански, Деспот
Неомиљени професори: Драгомир Радивојевић, Миша Аксентијевић
Најбољи другари – другарице из гимназије: Боркица, Снежана
Даниловић, Зорица, Дана, Славко, Јаков
Омиљена забава у гимназијско време: шах, музика, спорт
Чега се најпре сетиш из гимназије: наше учионице и распореда
како смо седели
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Чега се најрадије сетиш из гимназије: другара из реда до врата
Школовање после гимназије: Математички факултет, студије, магистратура, докторат
Запослења: Математички факултет, као асистент, потом као
професор
Бракови и потомство: један брак, двоје деце: Александар и Ана
Путовања: Русија, Куба, Аргентина, Кина, Индија, Тајланд, Тунис,
Египат, Јордан, већина европских земаља
Омиљени страни град или земља: Праг – годину дана боравка
на научном усавршавању
Омиљена забава – хоби: скијање, планинарење
Омиљена боја: боја песка, бела, плава
Омиљени сликари – ликовна дела: Ђура Јакшић, Урош Предић,
Сава Шумановић, Паја Јовановић
Омиљени музички аутори – композиције: Бијело дугме, Бајага,
Балашевић, староградске
Омиљена књижевна дела – писци: Иво Андрић, Херман Хесе,
Фјодор Достојевски, Перл Бак“
Омиљене позоришне представе: "Лабудово језеро", "Коштана",
"Кад су цветале тикве", "Цигани лете у небо"
Омиљени филмови: "Ко то тамо пева", "Скупљачи перја", "Кум",
"Петријин венац", "Доктор Живаго", "Ловац на јелене", "Кад јагањци утихну",
"Бекство из Шошенка"
Омиљене глумице – глумци: Неда Арнерић, Оливера Катарина,
Мирјана Карановић, Небојша Глоговац, Иван Босиљчић, Џоди Фостер, Ентони
Хопкинс, Ал Паћино, Марлон Брандо, Тим Робинс
Омиљени спорт да играш: одбојка на песку
Који спорт најрадије гледаш: тенис
Омиљено јело: печење испод сача
Омиљено пиће: квас
Омиљени колач: кнедле са шљивама
Одговор на непостављено питање: Бескрајно сам поносна на
генерације својих студената којима сам предавала. Многе сам сретала када сам
гостовала по школама широм Србије, затим по конференцијама, на планинарењу, излетима, као и у свету на симпозијумима и конгресима.
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Јездин упитник

Име: Јездимир
Презиме: Кнежевић
Надимак: Језда
Датум рођења: 26. март 1953.
Место рођења: Земун
Основне школе: "Моша Пијаде" – Звездара и "Бановић Страхиња"
на Бановом брду
Раздобља и места становања пре XIII гимназије гимназије: до
1965. – Димитрија Туцовица 83; 1965. – 1982. Жарка Пуцара 23/13 Баново брдо;
од 1982. Cherry Tree Cottage, Bickleigh, Tiverton, UK
Средње школе пре XIII гимназије: Време досељења на Баново брдо и одакле: 1965. са Звездаре
Адреса из гимназијских дана: Жарка Пуцара 23 стан 13
Омиљени школски предмети физика, астрономија, математика,
хемија
Неомиљени школски предмети: српско-хрватски, биологија (код
Васе), филозофија, опште народна одбрана
Омиљени професори: Нада Бјеле, Иванака Чобански, Љиљана
Коцић, Маја Јакшић
Неомиљени професори: таквих није било у моје доба
Најбољи другари – другарице из гимназије: Булајићка, Љупка,
Цеца, Миша, Ћоса
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Омиљена забава у гимназијско време: теннис и формула 1
Чега се најпре сетиш из гимназије: свега, ама баш свега
Чега се најрадије сетиш из гимназије: Сесили
Школовање после гимназије: Машински Факултет у Београду
(Диплома, Магистарки, Докторат)
Запослења: "ГОША" – Београд, Виша металска школа Београд,
University of Exeter (UK), "MIRCE Akademy" (Exeter, UK)
Бракови и потомство: – (0:0)
Путовања: цео свет више пута
Омиљени страни град или земља: Венеција, Бразил
Омиљена забава – хоби: поправка старих аутомобила
Омиљена боја: жута
Омиљени сликари – ликовна дела: импресионисти
Омиљени музички аутор – композиција: Елвис Присли
Омиљено књижевно дело – писац: "Јадници", Виктор Иго
Омиљена позоришна представа: "Амадеус"
Омиљени филм: "Празник у Риму"
Омиљена глумица – глумац: Одри Хепберн
Омиљен спорт да играш: тенис
Који спорт најрадије гледаш: формула 1
Омиљено јело: сарма
Омиљено пиће: лоза
Омиљени колач: реформ торта
Одговор на непостављено питање: –
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Шешлијин упитник

Име: Љиљана
Презиме: Шешлија - Станишић
Надимак: гимназијски Сесили
Датум рођења: 07.06.1953.
Место рођења: Приштина
Основне школе: "Вук Караџић" – Приштина, "Свети Сава" и
"Бановић Страхиња" – Београд
Раздобља и места становања пре гимназије: до 1963. Приштина, а од 1963. Београд
Средње школе пре XIII гимназије: Време досељења на Баново брдо: 1966. године, из Кондине улице
Адреса из гимназијских дана: Жарка Пуцара 7 и Винодолска 15
Омиљени школски предмети: биологија и хемија
Неомиљени школски предмети: социологија
Омиљени професори: не могу да се определим
Неомиљени професори: историчарка Аница
Најбољи другари – другарице из гимназије: Милош Благојевић,
Негослава Вукелић
Омиљена забава у гимназијско време: излети и журке
Чега се најпре сетиш из гимназије: пролећа и Наде Бјеле
Чега се најрадије сетиш из гимназије: симпатија
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Школовања после гимназије: Технолошко-металуршки факултет у Београду
Запослења: Пословна заједница уљара Југославије, "БИП", "YUуље", "Frigo food"
Бракови и потомство: удата, двоје деце
Путовања: Италија, Шпанија, Аустрија, Швајцарска, Русија,
Грчка...
Омиљени страни град: Рим, Толедо, Лењинград
Омиљена забава - хоби: израда накита
Омиљена боја: плава
Омиљени сликари-ликовна дела: "Аутопортрет" – Албрехт
Дирер, Сава Шумановић
Омиљени музички аутори - композиције: Стинг, Моцарт,
"Кармен"
Омиљена књижевна дела - писац: Драгослав Михајловић приповетке
Омиљене позоришне представе: "Краљ Иби", "Госпођа Министарка"
Омиљени филмови: "Ко то тамо пева"
Омиљене глумице-глумци: Сека Сабљић, Бора Тодоровић
Омиљени спорт да играш: одбојка
Који спорт најрадије гледаш: уметничко клизање
Омиљена јела: све од купуса и паеља
Омиљена пића: вода
Омиљени колач: чоколадни
Одговор на непостављено питање: –

166

Рашин упитник

Име: Радивоје
Презиме: Рашовић
Надимак: Раша
Датум рођења: 15.11.1952.
Место рођења: Београд
Основне школе: "Петар Петровић Његош" у улици Војводе Миленка и "Филип Кљајић" на Бановом брду
Раздобља и места становања пре гимназије: 1952. – 1964.
Немањина улица; од 1964. у улици Благоја Паровића
Средње школе пре XIII гимназије: Време досељења на Баново брдо: 1964. из Немањине улице
Адреса из гимназијских дана: Благоја Паровића 8а
Омиљени школски предмети: биологија и географија
Неомиљени школски предмети: руски и филозофија
Омиљени професори: Чобанка, Деспот и Рада
Неомиљени професори: Жика Пушка и Физа
Најбољи другари – другарице из гимназије: Зоф, Славко,
Чворке, Смиљке, Мирко, Ружица и Снежана Лазић
Омиљена забава у гимназијско време: слушање музике
Чега се најпре сетиш из гимназије: Ружице
Чега се најрадије сетиш из гимназије: дружења
Школовање после гимназије: Машински факултет
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Запослења: "Победа", "Србијапројект", "Прогрес Инвест", "Лола
Инжењеринг", "Енергоконтакт", "Напред"
Бракови и потомство: један са Гоцом, ћерка Јасна
Путовања: Русија, Канада, Немачка, Италија, Шпанија, Јужна
Кореја, Грчка и Турска
Омиљени страни град или земља: Канада
Омиљена забава – хоби: пецање
Омиљена боја: плава
Омиљени сликар – ликовно дело: не могу да се определим
Омиљени музички аутор – композиција: Елвис Присли
Омиљено књижевно дело – писац: "Јадници" Виктор Иго
Омиљена позоришна представа: "Радован трећи"
Омиљени филм: "Сјај у трави"
Омиљена глумица – глумац: Натали Вуд
Омиљен спорт да играш: стони тенис
Који спорт најрадије гледаш: тенис
Омиљено јело: гулаш
Омиљено пиће: пиво
Омиљени колач: штрудла са маком
Одговор на непостављено питање: Не славим славу
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Чворкетов упитник

Име: Александар
Презиме: Чворовић
Надимак: Чворке
Датум рођења: 24. август 1952.
Место рођења: Београд
Основне школе: "Војислав Илић" – до петог разреда, "Јосиф
Панчић" – у петом, а после "Бановић Страхиња" – све у Београду
Раздобља и места становања пре гимназије: од 1952. до 1956. –
Поп Лукина 2, код Варош капије; од 1956. до краја 1963. – Војислава Илића 54, код
Црвеног крста; од јануара 1964. – Пере Тодоровића 14, на Бановом брду.
Средње школе пре XIII гимназије: ни једна
Време досељења на Баново брдо: 1964. са Црвеног крста
Адреса из гимназијских дана: Пере Тодоровића 14 – стан 8
Омиљени школски предмети: астрономија, физика, нацртна
геометрија, математика, географија
Неомиљени школски предмети: предвојничка обука
Омиљени професори: Иванка Чобански, Рада Географичарка
(Максимовић), Маја Јакшић, Љиљана Коцић и Миша Аксентијевић
Неомиљени професори: Жика Пушка
Најбољи другари – другарице из гимназије: Раша, Зоф, Смиљке,
Мирко, Томас, Доја, Милоје, Живан....; Ружа, Лаза, Верица, Љупка, Цеца, Бранка
Ерак, Весна Ивановић... и мој кум Алекса Колаковић
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биоскоп

Омиљена забава у гимназијско време: плоче, фудбал, баскет,

Чега се најпре сетиш из гимназије: журки
Чега се најрадије сетиш из гимназије: окица, осмеха и црних
трикоа на фискултури
Школовање после гимназије: Машински факултет у Београду
Запослења: "ГОША" сервис друмских возила – Велика Плана,
"СИПРО", "Турбо" (сервис камиона и аутобуса) и "ГСП" – Београд
Бракови и потомство: са Верицом Булајић; двоје деце: Вук ('78.) и
Ива ('83.); унучад: Мила (2007.), Хана (2010.) и Максим (2012.)
Путовања: Румунија, Немачка, Аустрија, Мађарска, Бугарска,
Италија, Чехословачка, Египат
Омиљени страни град или земља: Рио де Жанеиро и Куба – на
жалост тамо нисам никад био, а од оних где јесам био то су Рим и Чехословачка
Омиљена забава – хоби: кулинаство и записивање успомена.
(Деца ми кажу: "Тата, ти опет пишуцкаш!")
Омиљена боја: наранџаста – при заласку Сунца
Омиљени сликари – ликовна дела: српски манастири и фреске
из средњег века и италијанска ренесанса (Леонардо, Микеланђело, Рафаел),
Дијего Веласкез, Хиеронимус Бош...
Омиљени музички аутори – композиције: браћа Теофиловић,
Биља Крстић, Влатко Стефановски, Моцарт, Штраус, Џоан Баез, Карлос
Сантана, Вангелис и наш Брђанин – Кики Лесандрић
Омиљена књижевна дела – писци: "Степски вук" и остало од
Хермана Хесеа, Душко Радовић, Мика Антић, Душко Трифуновић...
Омиљене позоришне представе: мјузикл "Коса", а представе
"Буба у уху", "Кад су цветале тикве", "Краљ Иби", "Радован III", "Развојни пут
Боре шнајдера", "Кафаница, судница, лудница", "Професионалац" и све од Александра Поповића и Душана Ковачевића
Омиљени филмови: "Амаркорд" и сви Фелинијеви, "Лет изнад
кукавичјег гнезда", а од наших – филмови Горана Марковића
Омиљене глумице – глумци: Зоран Радмиловић, Павле Вуисић,
Бата Стојковић, Фабијан Шоваговић, Борис Дворник, Реља Башић, Милан
Гутовић, Бора Тодоровић и две даме из наше гимназије Маја Сабљић и Весна
Станојевић (матурирале 1979. и 1982.)
Омиљени спорт да играш: ходање (8-16 km дневно) и пливање
Који спорт најрадије гледаш: атлетика, кошарка, снукер
Омиљена јела: јањетина и димљени скадарски крап (шаран)
Омиљена пића: клека, лоза, мастика, пељешки поступ, црмничко
црно вино, херцеговачка грашевина, тиквешка кратошија, а зими шумадијски
чај – (братство–сестринство)
Омиљени колачи: кадаиф, баклава, галети
Одговор на непостављено питање: –
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Веснин упитник

Име: Весна
Презиме: Ивановић - Стаменић
Надимак: –
Датум рођења: 29. јун 1953.
Место рођења: Топличка Велика Плана
Основне школе: "Филип Кљајић – Фића", Београд
Раздобља и места становања пре гимназије: Београд, Висока 10.
Средње школе пре XIII гимназије: ни једна
Време досељења на Баново брдо и одакле: 1961. године из
Топличке Велике Плане
Адреса из гимназијских дана: Београд, Висока 10
Омиљени школски предмети: биологија, физичко васпитање
Неомиљени школски предмети: ни један
Омиљени професори: Маја Јакшић, Марија Живановић
Неомиљени професори: Иванка Чобански
Најбољи другари – другарице из гимназије: Снежана Петровић, Бранка Ерак
Омиљена забава у гимназијско време: музика и спорт
Чега се најпре сетиш из гимназије: Скромних, радних и дисциплинованих другара
Чега се најрадије сетиш из гимназије: спорта, који је красио
нашу гимназију
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Београду

Школовање после гимназије: Стоматолошкики факултет у

Запослења: Дом здравља "ДР Симо Милошевић", приватна пракса
Бракови и потомство: Један (најбољи који је могао да ми се деси) и
кћерка Милица (која има своју породицу – мужа Ведрана и двоје деце – Грегора и
Неву)
Путовања: То је нешто што највише волим и чега не бих желела да
се одрекнем докле год будем могла да ходам! Пропутовала сам много, али има
још тако пуно тога...
Омиљени страни град или земља: Италија (комплетна –
посебно Тоскана, Пијемонт, Рим и Таормина), Аустрија и Баварија, Швајцарска,
Шпанија, централна и јужна Француска...
Омиљена забава – хоби: Гајење цвећа и боравак у зеленилу и
природи
Омиљена боја: бела и зелена (у свим нијансама)
Омиљени сликари – ликовна дела: Паја Јовановић, Урош
Предић, Милан Туцовић, Мартиновић
Омиљени музички аутори – композиције: Арсен Дедић, Драган
Стојнић
Омиљена књижевна дела – писци: Иво Андрић (читав опус), од
раније "Мали принц", а сада лагана белетристика из које издвајам књигу
"Можеш ти то лутко" Гордане Кнежевић Монашевић и писца Вању Булића
Омиљене позоришне представе: "Радован трећи" (пре свих),
"Велика драма", балетске представе
Омиљени филмови: Лагани, животни, са искреном поруком
љубави и хуманости који буде позитивна осећања у човеку, а не мржњу и зло
Омиљене глумице – глумци: Зоран Радмиловић, Милена Дравић,
Љубиша Самарџић, Љиљана Благојевић
Омиљени спорт да играш: атлетика (100м) и рукомет
Који спорт најрадије гледаш: кошарка, рукомет, атлетика,
тенис и ватерполо
Омиљена јела: кувано (динстано) месо са пуно поврћа, ћевапчићи
Омиљена пића: бејлис, бело вино (мускат)
Омиљени колачи: домаћи колачи (не посластичарски), Реформ и
Васина торта
Одговор на непостављено питање: Богу сам захвална што ми је
подарио овакав живот и све што сам до сада проживела!
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Смиљкетов упитник

Име: Слободан
Презиме: Смиљанић
Надимак: Смиљке-за друштво из гимназије, за родбину-Боб
Датум рођења: 01.01.1952.год.
Место рођења: Богатић
Основне школе: Прва четири разреда у Белотићу. Од петог ОШ
"Јосиф Панчић" на Бановом брду.
Адреса пре гимназије: На Бановом брду улица Преполачка 8
Средње школе пре XIII гимназије: –
Време досељења на Баново брдо и одакле: 1966. из Белотића
Адреса из гимназијских дана: Пожешка бр 12
Омиљени школски предмети: биологија, српски
Неомиљени школски предмети: хемија, физика, фискултура
Омиљени професори: Васа Сурчински, Иванка Чобански
Неомиљени професори: Деспот, рускиња Ленка, хемичарка
Најбољи другари – другарице из гимназије: Раша, Доја, Чворке,
Зоф, Милоје, Живан, Алекса, Ружица, Весна, Лаза, Шешлија…
Омиљена забава у гимназијско време: прославе рођендана –
журке и спортски догађаји
Чега се најпре сетиш из гимназије: Екскурзија
Чега се најрадије сетиш из гимназије: Другарске атмосфере и
заједничких припрема за писмене из математике
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Школовање после гимназије: Медицински факултет у Београду. Специјализација из Гинекологије и акушерства
Запослења: Дом здравља Крупањ; Две године у Либији – преко
завода за међународну културну и техничку сарадњу; Дом здравља Звездара.
Бракови и потомство: Ожењен од 1978. Супруга Споменка.
Три ћерке: Јелена, Ивана и Лана.
За сада два унука: Андрија и Небојша.
Путовања: Шпанија, Мађарска, Румунија, Чешка, Италија, Грчка,
Аустралија …
Омиљени страни град или земља: Фиренца – Италија, Сиднеј –
Аустралија
Омиљена забава – хоби: сакупљање печурака, компјутерске
игрице
Омиљена боја: Зелена и црвена
Омиљени сликари – ликовна дела: Пикасо, Моне, Ван Гог, Урош
Предић, Милић од Мачве…
Омиљени музички аутори – композиције: "Pink Floуd", "Dееp
Purple", "Смак" – Радомир Михаиловић, "Бијело дугме" – Бреговић
Омиљена књижевна дела – писци: "Дервиш и смрт" – Меша
Селимовић, "Корени" и "Време смрти" – Добрица Ћосић, "Капија суза" – Вергезе
Омиљене позоришне представе: "Радован трећи" (пре свих),
"Велика драма", "Хадерсфилд"…
Омиљени филмови: Комплетан опус Дејвида Лина ("Рајанова
кћи", "Лоренс од Арабије"…)
Омиљене глумице – глумци: Зоран Радмиловић, Љубиша Самарџић, Милена Дравић, Небојша Глоговац, Оливера Марковић
Омиљени спорт да играш: кошарка
Који спорт најрадије гледаш: кошарка, рукомет, атлетика,
тенис и снукер
Омиљено јело: кувано (динстано) месо са пуно поврћа, ћевапчићи
Омиљено пиће: вино, воћне ракије, свеже цеђени сокови…
Омиљени колач: Александар торта, Москва шнит, домаћи
колачи (не посластичарски) …
Одговор на непостављено питање: У пензији сам од почетка
2017. године, за сада доброг здравља и физичког и психичког. Не користим
никакве лекове (то посебно истичем).
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Лазићкин упитник

Име: Снежана
Презиме: Лазић - Блажевић
Надимак: Лаза
Датум рођења: 08.03. 1950.
Место рођења: Београд
Основне школе: "Доситеј Обрадовић" на Душановцу
Раздобља и места становања пре гимназије: Душановац, Мишка

Јовановића 8

Средње школе пре XIII гимназије: XI београдска гимназија
Време досељења на Баново брдо: 1969. – са Душановца
Адреса из гимназијских дана: Пожешка 110
Омиљени школски предмети: математика, физичко
Неомиљени школски предмети: физика
Омиљени професори: Марија Живановић, Иванка Чобански
Неомиљени професори: социологичарка ?
Најбољи другари – другарице из гимназије: Ружа, Чворке, Раша,

Славко, Живан, Смиљке, Зоф, Мирко

Омиљена забава у гимназијско време: утакмице
Чега се најпре сетиш из гимназије: друштва
Чега се најрадије сетиш из гимназије: другара
Школовање после гимназије: –
Запослења: "Београдска банка"
Бракови и потомство: један брак Драган Блажевић, двоје деце

Марко и Марина, унучад Лена и Лазар (близанци) од Марка
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Путовања: Шпанија, Италија, Грчка
Омиљени страни град или земља: Мадрид, Шпанија
Омиљена забава – хоби: спорт
Омиљена боја: плава
Омиљени сликари – ликовна дела: –
Омиљени музички аутори – композиције: рок, поп
Омиљена књижевна дела – писци: –
Омиљене позоришне представе: "Радован трећи"
Омиљени филмови: "Амаркорд"
Омиљене глумице – глумци: Џулија Робертс и Ричард Гир
Омиљени спорт да играш: рукомет, одбојка, кошарка
Који спорт најрадије гледаш: све спортове волим да гледам
Омиљено јело: кад спреми Чворке
Омиљено пиће: виски
Омиљени колач: чоколада
Одговор на непостављено питање: –

176

Ружицин упитник

Баново брдо

Име: Ружица
Презиме: Ступавски - Савић
Надимак: Хаварија, Ру, Ружа
Датум рођења: 8. јануар 1953.
Место рођења: Травник
Основне школе: "Никола Тесла" – Раковица и "Филип Кљајић" –

Раздобља и места становања пре гимназије: до фебруара 1953. –
Травник; Београд, код Мостара – сад више нема ни те куће ни улице; Раковица,
Стевана Луковића, Баново брдо, Петра Лековића 2
Средње школе пре XIII гимназије: III београдска гимназија
Време досељења на Баново брдо: 1966. године, из Раковице
Адреса из гимназијских дана: Баново брдо, Петра Лековића 2
Омиљени школски предмети: физичко, српски језик
Неомиљени школски предмети: –
Омиљени професори: Иванка Чобански и Љиљана Коцић
Неомиљени професори: –
Најбољи другари – другарице из гимназије: Снежана Лазић,
Зоф, Раша, Мирко, Чворке
Омиљена забава у гимназијско време: глуварење
Чега се најпре сетиш из гимназије: дружења
Чега се најрадије сетиш из гимназије: друштва
Школовање после гимназије: –
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Запослења: банкe: "Љубљанска", "Славија" и "Комерцијална"
Бракови и потомство: један брак са Небојшом Савићем, један син
Растко и две унуке Вишња и Стела
Путовања: Египат: Долина Краљева и крстарење Нилом; Турска;
Санторини; Крит
Омиљени страни град или земља: Напуљ, Соренто
Омиљена забава – хоби: читање књига
Омиљена боја: браон
Омиљени сликари – ликовна дела:
Омиљени музички аутори – композиције: Вангелис
Омиљена књижевна дела – писци: не могу да се определим
Омиљене позоришне представе:
Омиљени филмови: "Смрт у Венецији" и "Одисеја у свемиру"
Омиљене глумице – глумци: Дастин Хофман
Омиљени спорт да играш: рукомет, атлетика
Који спорт најрадије гледаш: све спортове волим да гледам
Омиљено јело: печење и салата
Омиљено пиће: лимунада
Омиљени колач: тулумбе
Одговор на непостављено питање: –
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Даницин упитник

Име: Даница
Презиме: Малуцковић - Грмуша
Надимак: –
Датум рођења: 4. мај 1953.
Место рођења: Прокупље
Основне школе: Чајетина, Ушће, ... Београд
Раздобља и места становања пре гимназије: Мали је простор за
набрајање свих места
Средње школе пре XIII гимназије: –
Време досељења у Београд и одакле: 1965. из Жагубице
Адреса из гимназијских дана: Водоводска 127, Жарково
Омиљени школски предмети: хемија, физика, биологија
Неомиљени школски предмети: нисам имала
Омиљени професори: Иванка Чобански и Љиљана Коцић
Неомиљени професори: није их било
Најбољи другари – другарице из гимназије: Снежана Петровић, Снежана Даниловић, Бранка Ерак, Нада Маторчевић, Марија Мандић
Омиљена забава у гимназијско време: фолклор
Чега се најпре сетиш из гимназије: друштва
Чега се најрадије сетиш из гимназије: друштва
Школовање после гимназије: Медицински факултет и специјализације
Запослења: Дом здравља "ДР Милутин Ивковић" – Палилула
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Бракови и потомство: један брак, двоје деце
Путовања: Европа, Русија, Блиски и Средњи исток
Омиљени страни град или земља: Рим, Кувајт, Петроград,
Лондон (и Оксфорд) – зато што њих добро познајем. Праг и Беч су такође лепи.
Остале у којима сам била, не познајем толико добро.
Омиљена забава – хоби: шивење, док сам имала времена
Омиљена боја: љубичаста
Омиљени сликар – ликовна дела: "Пољубљц" Густава Климта
Омиљени музички аутори – композиције: арија Русалке из првог
чина истоимене опере А. Дворжака; "Кармен", Ж. Бизе; Виолета из "Травијете",
Ђ. Верди
Омиљена књижевна дела – писци: Толстој, Достојевски, али и
Нушић
Омиљене позоришне представе: "Велика драма" Синише Ковачевића и "Професионалац" Душана Ковачевића
Омиљени филмови: "Упознајте Џоа Блека","Леополд и Кејт",
"Woman of substance"
Омиљене глумице – глумци: добар број наших глумаца радо гледам у добрим филмовима
Омиљени спорт да играш: вожња бицикла
Који спорт најрадије гледаш: тенис
Омиљено јело: све са јајима, поховани качкаваљ, поховане паприке
и тиквице
Омиљено пиће: вермут и вино (Еуфорија)
Омиљени колач: посебно они без брашна, заслађени природним
заслађивачима
Одговор на непостављено питање: –
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Даниловићкин упитник

Име: Снежана
Презиме: Даниловић - Вуковић
Надимак: Нена, за фамилију
Датум рођења: 02. 02. 1953.
Место рођења: Крушевац
Основне школе: "Доситеј Обрадовић" – Крушевац и "Филип Кљајић" – Баново брдо
Раздобља и места становања пре гимназије: до 1966. године –
Крушевац, а од 1966. – Баново брдо
Средње школе пре XIII гимназије: –
Време досељења на Баново брдо: 1966. године, из Крушевца
Адреса из гимназијских дана: Благоја Паровића 28, Баново брдо
Омиљени школски предмети: физика, математика, хемија
Неомиљени школски предмети: историја и српски језик
Омиљени професори: Радуловић (Физа)
Неомиљени професори: Аница
Најбољи другари – другарице из гимназије: Бранка, Даница
Омиљена забава у гимназијско време: биоскоп
Чега се најпре сетиш из гимназије: безбрижног детинства
Чега се најрадије сетиш из гимназије: Mилорада Павловића
Школовање после гимназије: Технолошко-металуршки факултет
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Запослења: "Хемијска школа", "Eнергоинвест" – Љубљана, Савез
енергетичара Србије, "Aзотара", "Рафинерија нафте" – Београд
Бракови и потомство: један брак сa Слободаном Вуковићем, без
деце
Путовања: кao Joванча Мицић
Омиљени страни град или земља: Jaпан, Eдинбург, Берлин
Омиљена забава – хоби: Oскар (мој јазавичар)
Омиљена боја: црно-бела
Омиљени сликари – ликовна дела: Ван Гог
Омиљени музички аутори – композиције: Вивалди
Омиљена књижевна дела – писци: Нушић
Омиљене позоришне представе: "Госпођа Министарка"
Омиљени филмови: француски и дечији
Омиљене глумице – глумци: немам
Омиљени спорт да играш: ходање
Који спорт најрадије гледаш: не гледам спорт
Омиљено јело: италијанска кухиња
Омиљено пиће: вода
Омиљени колач: вереничка торта
Одговор на непостављено питање: –
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Маријин упитник

Баново брдо

Име: Марија
Презиме: Смолка Ћурчић
Надимак: Маца
Датум рођења: 13. 01. 1952.
Место рођења: Београд
Основне школе: "Ђорђе Крстић" – Жарково и "Филип Кљајић" –

Раздобља и места становања пре гимназије: Београд
Средње школе пре XIII гимназије: –
Време досељења на Баново брдо: нисам живела на Бановом брду
Адреса из гимназијских дана: Обреновачки друм бр. 15
Омиљени школски предмети: биологија, географија
Неомиљени школски предмети: није их било
Омиљени професори: Васа Сурчински, Марија Јовановић
Неомиљени професори: ни један
Најбољи другари – другарице из гимназије: Бранка, Даница
Омиљена забава у гимназијско време: –
Чега се најпре сетиш из гимназије: безбрижности
Чега се најрадије сетиш из гимназије: безбрижности
Школовање после гимназије: Стоматолошки факултет
Запослења: Дом здравља Нови Београд, Сјеница, Завод за протетику, приватна пракса
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Бракови и потомство: један брак, двоје деце
Путовања: по Европи
Омиљени страни град или земља: Лозана, Женева и Париз, а
земља – Швајцарска
Омиљена забава – хоби: Скијање
Омиљена боја: тегет, бела
Омиљени сликари – ликовна дела: Сава Шумановић, Урош
Предић
Омиљени музички аутори – композиције: Чајковски, Шуман
Омиљена књижевна дела – писци: Иво Андрић
Омиљене позоришне представе: "Свети Георгије убива аждаху"
Омиљени филмови: "Хотел Београд"
Омиљене глумице – глумци: Моника Белучи, Сека Саблић
Омиљени спорт да играш: одбојка
Који спорт најрадије гледаш: тенис, атлетика
Омиљено јело: чорба
Омиљено пиће: вода
Омиљени колач: Москва шнит
Одговор на непостављено питање: –
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Николин упитник

зији

Чворке

Име: Никола
Презиме: Томасовић
Надимак: Томас
Датум рођења: 02. 08. 1951.
Место рођења: Сурчин
Основне школе: "22. Oктобар" – Сурчин
Раздобља и места становања пре гимназије: –
Средње школе пре XIII гимназије: I разред у Земунској гимнаВреме досељења на Баново брдо: нисам живео на Бановом брду
Адреса из гимназијских дана: Браће Новаковић 84 – Сурчин
Омиљени школски предмети: физичко, биологија, руски
Неомиљени школски предмети: –
Омиљени професори: Неша (Љуба Нешић) и Радиша
Неомиљени професори: –
Најбољи другари – другарице из гимназије: Мирко, Живан,
Омиљена забава у гимназијско време: рођенданске журке
Чега се најпре сетиш из гимназије: друштва
Чега се најрадије сетиш из гимназије: друштва
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Школовање после гимназије: ДИФ – Факултет спорта и физичког васпитања
Запослења: АК "Челик" – Зеница, АК "Партизан" – Београд, МУП
Републике Србије, Атлетски савез Србије
Бракови и потомство: један брак и један син
Путовања: једино нисам никад био у Африци, а био сам на Олимпијским играма: у Барселони, Атланти, Сиднеју, Атини, Пекингу, Лондону и
Рио де Жанеиру, на Светским првенствима у атлетици: у Токију (1991.),
Штутгарту (1993.), Гертеборгу (1995.), Атини (1997.), Севиљи (1999.),
Едмонтону (2001), Паризу (2003.), Хелсинкију (2005.), Осаки (2007.), Берлину
(2009.), Јужној Кореји (2011.), Москви (2013.), Пекингу (2015.), Лондону (2017.) и
Дохи (2019.) и на Европским првенствима и митинзима Златне и Дијамантске
лиге од 1990. до 2020. године. То је што се тиче такмичења на отвореном
простору, а дворанска првенства и митинге нећу ни да набрајам – да људи не
помисле како се правим важан.
Омиљени страни град или земља: Атна и Грчка
Омиљена забава – хоби: немам времена за хобије
Омиљена боја: плава
Омиљени сликари – ликовна дела: Паја Јовановић
Омиљени музички аутори – композиције: Арсен Дедић, наши
шлагери из друге половине ХХ века, евергрин и староградске песме
Омиљена књижевна дела – писци: стручне спортске књиге
Омиљене позоришне представе: "Радован III"
Омиљени филмови: "Ко то тамо пева" и "Кум" – сви делови
Омиљене глумице – глумци: Тања Бошковић и Зоран Радмиловић
Омиљени спорт да играш: атлетика и кошарка
Који спорт најрадије гледаш: ретки су спортови које не волим да
гледам
Омиљено јело: сарма
Омиљено пиће: квалитетно вино
Омиљени колач: ораснице
Одговор на непостављено питање: Поносан сам на резултате
које су постигли спортисти које сам тренирао. На Европском првенству у
дворани, бронзане медаље су освојили Јован Лазаревић – 1982. године у Милану и
Драган Перић – 1994. године у Паризу. Асмир Колашинац је 2012. такође освојио
бронзу на отвореном у Хелсинкију. Сејад Крџалић, Драган Перић и Асмир Колашинац су се по два пута квалификовали на Олимпијске игре и сва тројица су
били финалисти. Највише сам се радовао златној медаљи Асмира Колашинца на
дворанском првенству Европе у Гетеборгу – 2013. и сребрној на дворанском
првенству Европе у Прагу – 2015. године, са одличним резултатом (20,90 м),
као и седмом месту на Олимпијским играма у Лондону – 2017.
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Славков упитник

Име: Славко
Презиме: Ојданић
Надимак: Доја, Ојда, Ојдана
Датум рођења: 08.11.1952.
Место рођења: Иванград (Беране)
Основне школе: до VII разреда "Свети Сава" на Славији, VIII
разред "Јосиф Панчић" на Бановом брду
Раздобља и места становања пре гимназије: ул. Светог Саве на
Славији до 1966. год, ул. Љешка на Бановом брду од 1966.
Средње школе пре XIII гимназије: –
Време досељења на Баново брдо: 1966. год. са Славије
Адреса из гимназијских дана: Љешка бр. 43
Омиљени школски предмети: српски, математика, физичко и
историја
Неомиљени школски предмети: филозофија, предвојничка обука,
логика
Омиљени професори: Деспот, Разредна и Вуков Славка
Неомиљени професори: Чолић Живорад
Најбољи другари – другарице из гимназије: Мирковић Мирко,
Рашовић Радивоје, Чворовић Александар, Смиљанић Слободан, Томасовић Никола, Ватовић Зоран, Тодоровић Живан, Петровић Милоје, Ступавски Ружица,
Лазић Снежана, Петровић Снежана, Маторчевић Нада, Шешлија Љиљана
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Омиљена забава у гимназијско време: спорт и музика
Чега се најпре сетиш из гимназије: лепоте и безбрижности
гимназијског живота
Чега се најрадије сетиш из гимназије: толико лепоте и памети
у ликовима мојих другова и другарица
Школовање после гимназије: Машински факултет у Београду
Запослења: Истраживач-конструктор у Војнотехничком институту ВЈ (активно војно лице – официр)
Бракови и потомство: у браку са другарицом из гимназије Алексић
Радмилом (IV-6), две ћерке (Соња и Вишња) и једна унука (Миа)
Путовања: Аустрија, Немачка, Мађарска, Грчка, Русија, Португал
Омиљени страни град или земља: Лисабон, Москва, Солун
Омиљена забава (хоби): Волим шетње и разговоре са друговима;
мој хоби су сатови
Омиљена боја: црвена, бела
Омиљени сликари – ликовна дела: Паја Јовановић, Милан Коњовић, Клод Моне
Омиљени музички аутори – композиције: Чајковски ("Концерт
у Б-молу за клавир и оркестар"), Морис Равел ("Болеро"), Белини ("Норма"),
Бетовен, Тома Здравковић
Омиљена књижевна дела – писци: Толстој ("Рат и мир"), Шолохов ("Тихи Дон"), Достојевски ("Браћа Карамазови", "Злочин и казна"), Д.Ћосић
("Корени", "Време смрти", "Деобе"), Бранко Ћопић, Меша Селимовић
Омиљене позоришне представе: "Кад су цветале тикве", "Буба у
уху", "Мрешћење шарана", "Хамлет"
Омиљени филмови: "Амаркорд", "Ловац на јелене", "Плави војник",
"Двадесети век", "Живот је леп", "Неки то воле вруће", "Велики диктатор",
"Жикина династија"
Омиљене глумице – глумци: Грета Гарбо, Хеди Ламар, Вивијен
Ли, Мерлин Монро, Мира Сорвино, Лоренс Оливије, Питер О’Тул, Инокентиј
Михајлович Смоктуновски, Марлон Брандо, Велимир Бата Живојиновић, Зоран
Радмиловић
Омиљени спорт да играш: кошарка, стони тенис, пливање
Који спорт најрадије гледаш: атлетика, футбал, кошарка
Омиљено јело: сармице од зеља, сарма, пасуљ, пуњена паприка
Омиљено пиће: вино и пиво
Омиљени колач: пита са вишњама, Розен торта, Реформ торта,
сува пита са орасима
Одговор на непостављено питање: Најлепше животно доба:
гимназијско доба
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Верицин упитник

Име: Верица
Презиме: Булајић - Чворовић
Надимак: Веки
Датум рођења: 16. 03. 1952.
Место рођења: Београд
Основне школе: "Рада Миљковић" – Светозарево, "Душан Јерковић" – Титово Ужице и "Бановић Страхиња" – Београд
Раздобља и места становања пре гимназије: од 1952. до 1954. –
Београд, 1954. до 1958. – Босиљград, 1958. до 1961. – Светозарево, 1961. до 1965. –
Титово Ужице, од 1965. – Београд
Средње школе пре XIII гимназије: –
Време досељења на Баново брдо: из Ужица, 1965. године
Адреса из гимназијских дана: Стеве Тодровића 35, Београд –
Баново брдо
Омиљени школски предмети: српскохрватски језик, математика, биологија, филозофија и астрономија
Немиљени школски предмети: историја
Омиљени професори: Васа Сурчински
Немиљени професори: Жика Пушка
Најбољи другари – другарице из гимназије: Љупка, Цеца, Језда
и Мирослав
Омиљена забава у гимназијско време: спортска активност
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представе

Чега се најпре сетиш из гимназије: спортских активности
Чега се најрадије сетиш из гимназије: одлазака на позоришне

Школовање после гимназије: Архитектонски факултет
Запослења: Скупштина општине – Велика Плана, Скупштина
општине – Нови Београд, Градска управа Града Београда
Бракови и потомство: један брак сa Александром Чворовићем,
двоје деце: Вук (1978.) и Ива (1983.) и троје унучади: Мила (2007.), Хана (2010.) и
Максим (2012.)
Путовања: СССР, Румунија, Аустрија, Мађарска, Чехословака,
Италија, Грчка, Египат, Турска, Бугарска, Монако
Омиљени страни град или земља: Рим, Монако, Ница, Ђенова,
Родос, Беч, Будимпешта, Лењинград....
Омиљена забава – хоби: сликарство и вајарство
Омиљена боја: црна, сива и зелена
Омиљени сликари – ликовна дела: Салвадор Дали
Омиљени музички аутори – композиције: Бах, Паганини
Омиљена књижевна дела – писци: научна и епска фантастика; Роберт Џордан ("Точак времена"), Ден Симонс ("Илион"), Френк Херберт
("Дина"), Џемс С. А. Кори ("Немезис"), Толкин ("Хобит", "Господар прстенова"),
Анжеј Сапковски ("Сага о вешцу")......
Омиљене позоришне представе: "Кад су цветале тикве", "Краљ
Иби", "Дејство гама зрака на сабласне невене", "Мрешћење шарана", "Кућа"....
Омиљени филмови: филмови са темама из области фантастике, укључујући и цртане филмове, а волим и авантуристичке, акционе и хорор; а
из гимназијских дана: "Пластични Исус"
Омиљене глумице – глумци: Џек Николсон, Николас Кејџ, Брус
Вилис, Харисон Форд, Мерил Стрип, Сандра Булок....
Омиљени спорт да играш: у гимназијско време: атлетика,
карате, вожња бицикла и ролшуа, а данас шетња по природи.
Који спорт најрадије гледаш: не гледам спорт
Омиљено јело: јагњеће печење
Омиљено пиће: квалитетно црно вино
Омиљени колач: сви слаткиши од ситних колача до торти
Одговор на непостављено питање: –
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Живанов упитник

Име: Живан
Презиме: Тодоровић
Надимак: Жиле, Жића, Жаир, Тоша, Шеф
Датум рођења: 10.09.1952.
Место рођења: Београд
Основне школе: "Вук Караџић" Сремчица
Место становања: Сремчица, Тодоровићева 7
Средње школе пре XIII гимназије: –
Време досељења на Баново брдо: нисам живео на Бановом брду
Адреса из гимназијских дана: Сремчица, Тодоровићева 7
Омиљени школски предмети: физичко, српскохрватски, хемија
Неомиљени школски предмети: сви остали
Омиљени професори: Разредна, Деспот, Неша и Радиша
Неомиљени професори: –
Најбољи другари – другарице из гимназије: Војкан Миленковић,
Томас, Милоје, Чворке, Славко, Мирко, Смиљке, Огњан, Ивана Нешић, Радиша и
Љиљана Марјановић
Омиљена забава у гимназијско време: фудбал
Чега се најпре сетиш из гимназије: зграде и Љешке улице
Чега се најрадије сетиш из гимназије: екскурзија
Школовање после гимназије: Економски факултет
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Србија

Запослења: Завод за децу и омладину у Сремчици; ПТТ; Телеком

Бракови и потомство: у браку са Добрилом Вујасиновић, син Милован и ћерка Дина
Путовања: Италија, СССР, Чехословачка, Немачка, Аустрија,
Грчка, Бугарска
Омиљени страни град или земља: Праг
Омиљена забава – хоби: –
Омиљена боја: црвена
Омиљени сликари – ликовна дела: Паја Јовановић, Урош Предић, Пикасо
Омиљени музички аутори – композиције: Тома Здравковић,
Арсен Дедић, Кемал Монтено, има их још
Омиљена књижевна дела – писци: "Кад су цветале тикве",
"Тврђава", "Браћа Карамазови" и аутори ових дела
Омиљене позоришне представе: "Пигмалион", "Злочин и казна",
"Путујуће позориште Шопаловић"
Омиљени филмови: "Моја драга Клементина", "Једнооки Џек",
"Сјећаш ли се Доли Бел"
Омиљене глумице – глумци: Шарлота Ремплинг, Мира Бањац,
Бата Живојиновић, Павле Вуисић
Омиљени спорт да играш: фудбал
Који спорт најрадије гледаш: атлетика
Омиљено јело: пребранац
Омиљено пиће: преко лета пиво, а зими кувана ракија или вино
Омиљени колач: гурабије
Одговор на непостављено питање: омиљени стих:
Пријатељи стари где сте, да ли ћу вас икад наћи?
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Зофов упитник

Име: Зоран
Презиме: Ватовић
Надимак: Зоф
Датум рођења: 12. 4. 1952.
Место рођења: Зајечар
Основне школе: "Вук Караџић" у Београду, Таковска 41
Раздобља и места становања пре гимназије: 1952. – 1967. Џорџа
Вашингтона 13
Средње школе пре XIII гимназије: I београдска гимназија
Време досељења на Баново брдо: 1967. из Џорџа Вашингтона
Адреса из гимназијских дана: Благоја Паровића 6А
Омиљени школски предмети: биологија
Неомиљени школски предмети: нисам имао
Омиљени професори: Разредна, Васа биологичар
Неомиљени професори: Жика Пушка
Најбољи другари и другарице из гимназије: Раша, Славко,
Чворке, Смиљке и Ружица
Омиљена забава у гимназијско време: слушање музике
Чега се најпре сетиш из гимназије: друштва
Чега се најрадије сетиш из гимназије: дружења
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унука Соња

"Зима"

Школовање после гимназије: Машински факултет
Запослења: "Иво Лола Рибар" и "Монтавар"
Бракови и потомство: један брак, супруга Станка, син Иван,
Путовања: Русија, Немачка, Италија, Француска, Шведска, Грчка
Омиљени страни град или земља: Фиренца, Италија
Омиљена забава, хоби:
Омиљена боја: плава
Омиљени сликар, ликовно дело: Вермер
Омиљени музички аутори, композиције: Добар рок, Вивалдијева
Омиљена књижевна дела, писци: не могу да се определим
Омиљене позоришне представе: "Краљ Иби", "Радован трећи"
Омиљени филм: "Зелена миља"
Омиљене глумице и глумци:
Омиљен спорт: тенис
Који спорт најрадије гледаш: тенис
Омиљено јело: шкембићи у сафту
Омиљено пиће: црно вино
Омиљени колач: домаћи слаткиши
Одговор на непостављено питање:
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Караџићкин упитник

Име: Љиљана
Презиме: Караџић - Ђурђевић
Надимак: Љиља
Датум рођења: 01. 01. 1952.
Место рођења: Београд
Основна школа: "Љуба Ненадовић" у Жаркову
Раздобља и места становања пре гимназије: Жарково
Средње школе пре XIII гимназије: –
Време досељења на Баново брдо: нисам живела на Бановом брду
Адреса из гимназијских дана: Ђорђа Огњановића 26, Жарково
Омиљени школски предмети: хемија, српски, социологија
Неомиљени школски предмети: није их било
Омиљени професори: Иванка Чобански, Љиљана Коцић
Неомиљени професори: нисам имала
Најбољи другари и другарице из гимназије: Миле Огњановић,
Љиља Марјановић, Виолета Абрамовић
Омиљена забава у гимназијско време: биоскоп, позориште, читање, концерти
Чега се најпре сетиш из гимназије: неизмерног другарства,
љубави, уважавања и поштовања
Чега се најрадије сетиш из гимназије: екскурзија
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Смедерево

Школовање после гимназије: Виша економска школа
Запослења: "Водотерма" – Београд, "Фаграм" и "Железара" –

Бракови и потомство: један брак, супруг Слободан, син Владимир,
унучад Нађа, Мина и Лазар
Путовања: Египат, Италија, Грчка, Румунија, Југославија
Омиљени страни град или земља: Није ме пут одвео, али Париз
– Француска
Омиљена забава, хоби: гајење цвећа,воћа, винове лозе, а када се
уморим – читање
Омиљена боја: све нијансе розе
Омиљени сликари, ликовна дела: Оља Ивањицки
Омиљени музички аутор, композиција: Бајага, Бреговић, Бора
Чорба
Омиљена књижевна дела, писци: Андрић, Достојевски
Омиљене позоришне представе: "Радован трећи" и Нушићеве
комедије
Омиљени филм: "Скупљачи перја"
Омиљене глумице и глумци: Милена Деавић, Џулија Робертс,
Драган Николић, Ричард Гир
Омиљен спорт: пливање, рукомет
Који спорт најрадије гледаш: тенис, кошарка
Омиљено јело: супе, чорбе
Омиљено пиће: вода
Омиљени колач: ораснице
Одговор на непостављено питање: када бих могла да бирам,
опет бих изабрала XIII београдску гимназију и другарице и другаре из IV 4
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Бранкин упитник

Име: Бранка
Презиме: Ерак - Докмановић
Надимак: Баки
Датум рођења: 17. 11. 1952.
Место рођења: Београд
Основне школе: "Веселин Маслеша" на Свском венцу и "Филип
Кљајић - Фића" на Бановом брду
Раздобља и места становања пре гимназије: 1952.–1962. Булевар
Војводе Мишића, код Сајма; од 1962. Благоја Паровића на Бановом брду
Средње школе пре XIII гимназије: –
Време досељења на Баново брдо: август 1962. са Сењака
Адреса из гимназијских дана: Благоја Паровића 3, Баново брдо
Омиљени школски предмети: биологија, хемија, географија, руски
Неомиљени школски предмети: историја, физичко
Омиљени професори: Васа Сурчински, Иванка Чобански, Љиљана
Коцић, Марија Живановић
Неомиљени професори: Вуков Славка
Најбољи другари и другарице из гимназије: Снежана Даниловић (моја кума), Радивоје Рашовић, Снежана Петровић, Даница Малуцковић
Омиљена забава у гимназијско време: дружење
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Чега се најпре сетиш из гимназије: часова историје (због великог стреса који сам тада доживљавала)
Чега се најрадије сетиш из гимназије: друштва из разреда
Школовање после гимназије: Економски факултет
Запослења: Градски завод за статистику, Београд
Бракови и потомство: један брак, супруг Гајо, син Јован, ћерка
Мара, унучад Јована (2008.) и Страхиња (2015.)
Путовања: Пољска, Чешка, Грчка, Румунија, Италија, Мађарска
Омиљени страни град или земља: Није ме пут одвео, али Рим –
Италија
Омиљена забава, хоби: судоку, укрштене речи
Омиљена боја: све нијансе жуте
Омиљени сликар, ликовно дело: Ван Гог, Оља Ивањицки, Дега
Омиљени музички аутори, композиције: Сметана – Влтава,
Шопен, Вивалди, домаћи (југословенски) рок
Омиљена књижевна дела, писци: "Истанбул", "Иди куда те срце
води", "Хиљаду чудесних сунаца"
Омиљене позоришне представе: "Радован трећи" и представе по
делима Бранислава Нушића и Душана Коваћевића
Омиљени филмови: "Бити збуњен" и "Ко то тамо пева"
Омиљене глумице и глумци: Драган Јовановић, Роберт Редфорд,
Горица Поповић, Мерил Стрип
Омиљен спорт: –
Који спорт најрадије гледаш: индивидуални спортови – тенис,
снукер, скијање
Омиљено јело: купус – у свим варијантама
Омиљено пиће: горка пића – швепс, пиво, пелинковац
Омиљени колач: дипломат торта
Одговор на непостављено питање: Увек жарко желим да видим
другарице и другаре из IV 4
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Ћосин упитник

Име: Томислав
Презиме: Ћосић
Надимак: Ћоса
Датум рођења: 10. 09. 1952.
Место рођења: Прњавор Мачвански
Основне школе: "Небојша Јерковић" Прњавор Мачвански
Раздобља и места становања пре гимназије: Дринска 22 Прњавор Мачвански
Средње школе пре XIII гимназије: –
Време досељења на Баново брдо: 14.06.67. године, из Прњавора
Мачванског
Адреса из гимназијских дана: Аце Јоксимовића 76, Жарково
Омиљени школски предмети: српскохрватски и природне науке
Неомиљени школски предмети: нисам их имао
Омиљени професори: Иванка Чобански, Милутин Деспотовић
Неомиљени професори: нисам их имао
Најбољи другари и другарице из гимназије: Језда, а и све остале сам сматрао другарима и другарицама
Омиљена забава у гимназијско време: Спортска дужења
Чега се најпре сетиш из гимназије: Путовања од куће до школе
Чега се најрадије сетиш из гимназије: Целог нашег одељења и
разредне Иванке Чобански
Школовање после гимназије: Факултет организационих наука
Запослења: "Утва" – Панчево, ЈКП "Београдски водовод и канализација" - погон "Беле воде"
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Бракови и потомство: један брак, супруга Зорица, синови Александар и Владимир, унуке Хана и Мина
Путовања: По Србији и околним државама
Омиљени страни град или земља: Будимпешта
Омиљена забава, хоби: акваристика
Омиљена боја: плава
Омиљени сликар, ликовно дело: Дивим се свим сликарима нашим и страним и уживам у њиховим делима
Омиљени музички аутор, композиција: Радо слушам сваку музику
Омиљено књижевно дело, писац: "На Дирни ћуприја" Иво
Андрић
Омиљена позоришна представа: "Радован трећи"
Омиљени филм: "Бен Хур"
Омиљене глумице и глумци: никог не издвајам
Омиљен спорт: фудбал и кошарка
Који спорт најрадије гледаш: тенис
Омиљено јело: роштиљ
Омиљено пиће: газирани сокови, кисела вода, вино понекад
Омиљени колач: све торте
Одговор на непостављено питање: Захвалан сам Богу што сам
жив после 2001. године када сам имао колапс, и поносан сам на своју породицу и
што сам дочекао да будем деда две унуке, а на путу је и треће унуче.
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