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Трамвај
задвоје
ДрагославСимић

Догађајкојићуописатизбиосеједногјул
скогданапрошлегодине,поподне,изме

ђучетирииседамсати.
СинмогдоброгдругаДејана,Ранко,сце

нариста,касниојенасастанаккојисмоза
казалираније.Биојеуспешантелевизијски
продуцент,којибимождамогаодапомогне
дасеиграједнамојаТВдрама.
Јавиосеучетири:
–Извини,касним.Долазимза20минута.
Укафекњижари,укојојјетребалодасена

ђемо,рафовипуникњига.Шаренекорицена
свестранепривлачилесупажњу.„Секс”,ен
глескоилустрованоиздањекњиге,билојеод
личнозаубијањевремена.Застоломгдесам
пиокафуотвориосамкњигу.Нисубаш„испа

дале”сликенагихжена,алисценазбогкојих
сепубертетлијерадују,астаријекаобајагита
квесликенеинтересују,билојенапретек.
УбрзоједошаоНемања.Рекаомије:„Слаба

вајдаодтвогписања.Немапаразареализа
цијуновихпројекатанателевизији.”
Утомстилујеизбациојошнеколикофра

за.Имаосамутисакдатекстнијенипогле
дао.„Некостанејошмалокодмене”,рече,
„паћемовидети.”
Вратиомијесамоједномојеписмочијије

садржајкопирао.„Мождаћедаваљазане

што,мождаганекаднегдеунекојприлици
употребим”,рекаојеиотишао.
Покајаосамсештосамгауопштезвао.По

томекако јеразговараоспријатељемсвог
оца,редаради,схватиосамдаодпосланеће
битиништа.Ранкојебиоједанодонихлико
вакојисувећнаизлазуизкафанезаборави
лисакимсубилииочемусуразговарали.
Упетсамбиоутрамвају.
Чимсамушао,приметиосамједнустари

јужену,мојихгодина,којамејенетремице
посматрала.Признајем,ијасамњупосма
трао.Чиниломиседасамјеви деоне
каддавно.Погледисунам
сепривлачиликаодасмо
уместоочијуималимагне
те.Трамвајсеприближа
ваомомодредишту.Било
јеглуподаизађем,адајој
ништанекажем.Штаако
јојнештодобацим,ажена
помислидасамлуд?!Не
масмисла–врзмаломи
сепоглави.Већсмообо
јеуживотномдобукад
се људи једни други
манеудварајууград
скомпревозу.Тосу
годинекадсеваде
сно раме. Сањаш
мртве.Кошмару
глави.Штадара
дим?
Хоћунећу,хо

ћунећу.Женаме
погледа још једном.
Приближи се из
лазним вратима.
Нисам издржао.
Насмешиосамсе
и изговорио опро
банштос:„Далисилази
те?”,мадајебилојаснодаизлази.Кадјеже
наодговорилапотврдно,додаосамдајето
одличнојербашијасилазимнатојстани
ци:„Јасамстручњакзакомпјутере”,паако
иматевременамоглибисмодапопијемока
фу,одвалиосам.
Интелигентнаженаодмахјеразумелада

оносакомпјутериманемавезе.Намојеиз
ненађење,присталаје.Селисмоуједнуулич
нухладовитубашту.Оконасљуди,саобра
ћај.Гледалисмосеопеткаоутрамвају,дуго
изначајно.Онда,дабихпрекинуосадвећне
пријатнутишину,рекаосамдамеподсећана
некогакогасамдавносрео,алидабашнисам
сигурандајетоона.Уџепуносимједноста
рописмокојежелимдајојпокажем.Стварно
мејенеодољивоподсећалананекудевојкуса

којомсамсезабављао.Извадиосамонопи
смокојемијеРанкоонакослучајно,нешто
ранијевратио.

ТитовоУжице,31.јул1973.
Драгимој,
Овонећебитиљубавнописмојербитакоби

лосамодеоистине,алићезатобитиискре
но.

Тоштосамтирекладасамсеодљубила,то
суобичнеглупости.Билобитодивнокадбичо
векмогаодакаже:нећувишедаволимитачка.
Волимте,волимте,вишенегоранијеизатосе
овакоужасноосећам.

Седамданасамскакаланасвакизвуктелефо
на.Поновоипоновосмишљаласамштаћути

сверећикадамепозовеш.Требалојеида
тезамолимдамипронађешједнукњи
гу,акаоштосичуосвесамзаборавила
сем„да”и„јесте”.Нисамумеланишта

другодатикажем.Смршаласам.По
цеоданбихплакалабезикаквог

повода.Страшносеосећам.
Иштојенајгоре,заовони

јеникокрив.Немамнакогада
бацимкривицу.Немамкога
да мрзим да бих престала
тебедаволим.Простони
сам смеладате заволими
тојесве.

Мождаменеразумеш,мо
ждаћешпомислитичемусва
тапаника.Изтвогуглатоне
изгледастрашно.Волимте,
па шта. Да, али ти имаш
пријатеље,имашженукоју
волиш.Имашпосао.Уоста
лом, ја самтеби самомали
део,неживотанегопријатно

проведеногвремена.Аја,јане
мамништа.

Милимој!Нисамјаљубоморнанина
когаиникоганекривим,јасамонемогудапод
несемдабудемсама,адаволим.Јасенапросто
свевреме,чакисаддоктиовопишем,осећам
каодасеобраћамнекојслицичијемебојенео
дољивопривлаче,алисвештојаучинимили
кажем,одбијасеоњенуглаткуповршину.Тоне
могудаподнесемпоготовусадкадтеволим.

Драги,молимте,првиипоследњипутте
нештомолим.Обећајмидапослеовоганећеш
лошемислитиомениидаћусметидатепо
тражимусептембрууБеограду.Молимте,до
тогамијевеомастало,пајатеволим,забога.

Женапрочитаписмоуједномдаху.
Шталићемирећи–запитаосамсе.При

чиниломиседасамјевидеоуонојенгле
скојкњизиосексукојусампревишеодсата

прелиставаоукњижари,младуилепукако
јескинулаблузу.Оважена,уместоодгово
ра,безречиизвадиизсвојеташнеједанпла
вивећизбледеоковерат,ставиганастоииз
његаизвадидругописмо.Пружимига.„Чи
тајте”,реклаје.

Београд,1980,бездатума
Драги,драги,
Примиласамитвоједруго,истинанешто

краће,алиљутитописмо.Инемасумње,тиси
љутиуправуси.Данебибилодвоумљења,мо
рамДАПОНОВИМ:сасвимсиуправу.Такои
требакадимашпосласхировитомженом,не
захвалницомкојојизненадападненапаметда
спроведенекаквесвојеидеје,атинепризнајеш
билочије,посебноженскеидејеиодлуке.Нарав
нотвојеједаодлучујешиспроводишодлуче
ноудело;коликоћеженачекатидатесретне,
штодуже–тобоље,датезовекадтоигдето
тебиодговара,алинењој.Тебебашнијебрига
штојеонауситуацијизмијеижабе.Важноје
датинисиникадауситуацијижабе.

Твојанадмоћкојунегујешсистематичнокао
итвојенезадовољствоонимакојеволишиза
којесе„бориш”једноставнојетвојасудбина.
Наравно,штатитуможеш−такоБогхоће.
МОЈпроблемјемојасудбина!Мојасудбинаје
мојаусамљеност,пресусретастобом,завре
медружењастобомисвакакопосле.Штати
имашдабринешотомедалијаморамдаза
радимнекаквепарекојећудатизаразмену
стана,штоморамдарадимкаоманијакида
сеубијамодумора.

Пакојинормаланмушкарацжелитаквуже
ну?Посебнонети.Каквадуша,каквосрцеи
другеглупости.Тисиправедноподелиосвет
на„својеиостале”.Свидругипреиликасније
могуидацркну,кадсенемирествојим„све
топетровскимодлукама”−рајилипакао.За
државамтвојулепуслику,иакоје,кадсамја
упитању,неспоразумкаоисвеостало.Јасам
„твојнеспоразум”.Ипореднајбољевоље,ни
саммогладајепреведемусвојукорист.Натој
слицинедостајејошједнарукакојаникаконе
можебитимоја,јертојерукатвојежене.Ка
корекох,јапотвојојкатегоризацијиспадаму
рубрику„остали”итумиједноставнонасли
цинијеместониуједномдомену,посебнонеу
емотивном.Идапоновим:таквамијесудби
на,такоситиодлучио.

Кадасамзавршиосачитањем,погледао
самженуупитно.Онаузеписмосавиивра
тиуташну.Саморече:„Овотиписмоникад
нисампослала.Чувамзауспомену.Соним
првимписмомнемамникаквевезе.Писала
гајенекадругажена.”
Устадеиоденизулицу,безречи. ¶

Белешкаоаутору

ДрагославСимић, ду го го ди шњи уред ник до ку мен тар ног 
пр о гра ма Ра дио Бе о гра да 2, по кре нуо је аутор ску еди ци
ју до ку мен тар них еми си ја у 100 на сло ва „Књи ге ко је го
во ре” о љу ди ма и до га ђа ји ма из по ли тич ке и кул тур не 
исто ри је Ју го сла ви је и Ср би је у 20. ве ку. По ред оста лих, 
аутор је и књи га: „Жен ски ло гор на Го лом ото ку”, у ко а у
тор ству с Бо шком Три фу но ви ћем, „Рас кол у ете ру”, о су
ко би ма у срп ској цр кви у Аме ри ци пре ма фо но до ку мен
та ци ји ма јо ра Ни ко ле Ко си ћа. „Ауто би о гра фи је ужи во од 
Сло бо да на Јо ва но ви ћа до да нас”. „Дра же сни КГБ, ја ви 
се”, о Ра ди ју Сло бод на Ју го сла ви ја, ко ји је еми то вао свој 
пр о грам из Бу ку ре шта 1949–1954. Оснивачводећегно
винарскогсајта www.audi o i fo to ar hiv.com
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Афоризам
недеље

Драган Стојановић

Рођендан
Данасјенајрадоснијидан.Славимомојрођендан.До
шлисусвирођациипријатељи.Билојевесело.Добио
саммноголепихпоклона.Мамајенаправилалепутор
ту.Требалојенештолепопожелети.Ајасамбиопунже
ља.Напрвомместусамжелеодасеијазапослим.Онда
дасеоженимиимамдецу.Падасеокућим.
Тортајебилапредивна.Нисамбиосигурандалићу

једнимдувањеммоћидаугасимсвесвећице,абезтога
мисежељенећеиспунити.Поједнасвећазасвакугоди
ну.Нисамтоуспеваониранијихгодина.Отацмејеохра
бриорекавшидасупрошлегодинесамотрисвећеостале
упаљене.Родбинаипријатељиподржалисуметапша
њем.Мајкамејенежнозагрлилаипрошапутала:
–Можештито,синемој,садасистаријигодинудана.

Самојакодуни.Мамаћетипомоћи.Мислинасвојеже
ље,тоћетидатиснагу.
Натортијевеселогорело,каобуктиње,четрдесетпет

свећа.
Дубокосаму(з)дахнуо...
 ТомиславДрвар

(Афоризмиизистоименеантологијеписаца
издијаспорекојејеизабраоА.Чотрић)

  Кад ми ра де иза ле ђа, знам да сам ис пред 
њих.

БобанСтанојевић (Аустра ли ја)

  Мно ги по ли ти ча ри се са ста ју са мо он да кад 
им пре ти ра ста нак.

СтеванР.Стевић (БиХ)

  Цр на Го ра је то ли ко ма ла да је је дан чо век 
др жи у ша ци. ДејанТофчевић (Цр на Го ра)

  Ако ми за бра ни те да ла јем, по ста ћу пас.
РадомирПутниковић(Ве ли ка Бри та ни ја)

  Пред из бор на ћут ња је је ди но вре ме кад по
ли ти ча ри го во ре исти ну.

ЈеленаПавковић 
(Хр ват ска)

  Упи сао сам де те у пр ви раз ред. Оде ље ње за 
не пу ша че.

ГоранМракић (Ру му ни ја)

  Ко пре жи ви, при ча ће. Ка ко смо ћу та ли.
ДрагославМитровић (Швај цар ска)

  Нај ви ше што су у жи во ту не ки за кљу чи ли би
ло је бо ло ва ње.

ДаницаМилетић(Аустри ја)

  Обра ти ла сам се нај ви шој суд ској ин стан ци у 
др жа ви. Ре дак ци ји јед ног та бло и да.

РадаЛекић(Тур ска)

  Тран зи ци ја је муч на при ча о ус пе лом не у спе
ху. ЧедоДелетић (Сло ве ни ја)

  Ни су уста ли про тив не прав де, да им не би из
ма кли сто ли цу.

ИванБузуровић (САД)

Смех ни је грех  Но ви аме рич ки пред сед ник иза
бран је по же љи Аме ри ка на ца, по 
же љи Ср ба и по же љи Ру са. Три 
до бра за јед но не слу те на до
бро.

ВитаТеофиловић

  Про чи тао сам сво ју књи гу. Сад 
знам шта је пи сац хтео да ка же.

  Улеп ша ли смо на шу исто ри ју. Сад 
мо же у уџ бе ни ке.

  За ве ра?! Не ма те о ри је.
МиланР.Симић

  Не жа лим се на лош жи вот. Сам 
сам га иза брао на из бо ри ма.

   Пи шем афо ри зме јер не мам дру
га по сла.

МиливојеЈозић

  По сто ји иде а лан свет ла жи, где је 
све исти ни то.

МијоМирановићГроф

НЕ МА МО НИ КОГ  
БЛИ ЖЕГ  
ОД ОНОГ  
КО ЈИ НАС  
ДР ЖИ У ША ЦИ.

АлександарБаљак
(Из нове књи ге „Зи до ви на хо ри зон ту”)
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