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СА ША РА ДО ЊИЋ

КРАТ КИ АУ ТО БИ О ГРАФ СКИ ПРО ЗНИ  
ТРИП ТИХ

ПРО ЗОР

Го ди не 1990. Ри та и ја смо се, за вр шив ши фа кул те те, ди рект
но из сту дент ског до ма пре се ли ли у је дан ма ли дво ри шни стан од 
26 ква драт них ме та ра, где смо као под ста на ри про ве ли на ред них 
ско ро осам го ди на, за пра во це ле на ше пре о ста ле мла до сти. Ту 
сам, по ред оста лог, на пи сао зби р ку Те то ви ра ње ан ђе ла, те ро ма
не При руч ник за па у на, Трак тат о ше ши ри ма, као и сце на рио за 
филм Пеј за жи ам не зи је. Из над мо га кре ве та се на ла зио ма ли про
зор кроз ко ји сам не бо ро је но пу та, и не хо те ћи, гле дао у дво ри ште 
су сед ног до ма ћин ства, ода кле ми је по гле ди ма уз вра ћао дво ри шни 
стан, сли чан као брат бли за нац на шем стан чи ћу. По сма трао сам 
кроз са ће мре же за ко мар це та мо шње ста на ре ко ји су се уче ста ло 
ме ња ли и, спи са тељ ски ра до знао, пи тао се ка кви су то љу ди, и 
ка ко ми њи ма из гле да мо ви ђе ни с дру ге стра не, из њи хо ве пер
спек ти ве. Ју че, тра га ју ћи за не ким ги тар ским де ло ви ма, је дан мај
стор ми из дик ти ра адре су сво је ра ди о ни це, ко ја се на ла зи упра во 
у том су сед ном ста ну. Не ду го по том, ста јао сам 20 го ди на доц ни
је ис пред ста на/ра ди о ни це, по сма трао на ше про зор че, с дру ге стра
не огле да ла, и ни сам се мо гао оте ти ути ску да сам ко ли ко ма ло час 
устао од сво је ста ре пи са ће ма ши не, јед но став но про шао кроз 
про зор као кроз ка пи ју вре мен скопро стор не ко смич ке „цр во то
чи не” и на шао се у дру гој ди мен зи ји и па ра лел ној ствар но сти из 
ко је го то во да на зи рем соп стве ни за ми шље ни и за пи та ни лик, 
ка ко кроз ма гич но са ће мре же за ко мар це зу ри у сво ју бу дућ ност 
– ту, го то во на до хват ру ке.
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ПАД

Мој нај бли жи при ја тељ из ра ног де ча штва је био Еду ард Едо 
Бо циј, син ло кал ног на став ни ка фи зич ког вас пи та ња Ни ко ле и 
учи те љи це Ан ки це. Едо је у ста ну – под ра зу ме ва но – имао пра ву 
про фе си о нал ну спорт ску што пе ри цу, сход но вре ме ну о ко ме при
чам да ка ко ме ха нич ку, ко ју смо че сто ко ри сти ли у ра зним над ме
та њи ма. Јед ном при ли ком смо ме ри ли ко ће по сти ћи бо љи ре зул тат 
у тр ча њу до дво ри шта згра де где су се на ла зи ле углав ном скле
па не га ра же, по пе ти се на њих, пре тр ча ти кров, с дру ге стра не се 
спу сти ти са га ра жа и сти ћи по но во на ста рт но ме сто. У сво ме 
по след њем по ку ша ју за пео сам за јед ну ле тви цу на кро ву га ра жа 
и, ми слио сам та да, на гла вач ке по ле тео ка зе мљи, ми слио сам да 
сам баш имао те жак пад, да ме је отац бр зо од ве зао до сво га ко
ле ге ле ка ра спе ци ја ли сте ко ји ме је, ми слио сам, хит но упу тио у 
ба ња луч ки кли нич ки цен тар, где су ми, ми слио сам, уста но ви ли 
пре лом ру ке, ста ви ли ми гипс ко ји сам ми слио да но сим пун ме сец 
да на. Не сно сан свраб ис под гип са сам ми слио да сва ко днев но от кла
њам за вла че њем из го ре лих но во го ди шњих пр ска ли ца. И све ово 
се за и ста до го ди ло баш ова ко, али исто вре ме но се и ни је мо гло 
до го ди ти, по што сам за пев ши за ле тви цу на кро ву га ра же по ле тео, 
али не ка зе мљи, не го ка не бу. 

ТРАМ ВАЈ

По чет ком де ве де стих го ди на, пи сац Ми о драг Кај тез и ја смо 
по ве ли та да шње де вој ке, а на ше бу ду ће су пру ге, на зи мо ва ње. Оти
шли смо на Та ру, а по што ни ко од нас ни је био на кло њен зим ским 
спор то ви ма, вре ме смо про во ди ли у шет ња ма, на ба зе ну, сто ном 
те ни су итд. Ипак, убе дљи во нај ви ше смо се за др жа ва ли у ви ше
сат ним шет ња ма та мо шњим тримста за ма и окол ним ло кал ним 
пу те ви ма. По што нам је на кон не ко ли ко да на већ цео кра јо лик био 
по знат и ап сол ви ран, од лу чи ли смо да си ђе мо са по зна тих ста за 
и по ма ло нео ба зри во се упу ти мо у ду би не шу ма. Га зе ћи снег до 
ко ле на, на и ђо смо та да на нај не ве ро ват ни ји при зор ко ји сам у жи
во ту ви део. На јед ној па ди ни, у пот пу ном пла нин ском бес пу ћу, 
пар ки ло ме та ра уда ље ном од нај бли же пе шач ке ста зе и бар ду пло 
да ље од нај бли жег кол ског пу та, из ме ђу гу стих бо ро вих ста ба ла 
за те кли смо пра ви ТРАМ ВАЈ! Очи глед но је био дав но рас хо до ван, 
али мо гло се ре ћи да је још увек у са свим до бр ом ста њу. Ни је дан 
наш на пор да из на ђе мо би ло ка кво ио ле раз бо ри то об ја шње ње, 
ка ко је трам вај до спео на ово ме сто, ни је дао ре зул та те. Де ло вао 
је као не ки све мир ски брод ко ји се на су као ту на па ди на ма Та ре, 
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а игра све тла и сен ки је чи ни ла да на ма хо ве из гле да као да се 
не чи ја кон ту ра кре ће по ње го вој уну тра шњо сти. Ре кох у се би – 
кон дук тер! И да нас, кад се мно го го ди на доц ни је освр ћем на овај 
до га ђај, не мо гу се оте ти ути ску да је мо ја жи вот на при ча ве о ма 
на лик тој сен ки кон дук те ра из рас хо до ва ног трам ва ја, ко ји је над
на рав но до спео у не по јам ну ду би ну јед не шу ме, трам ва ја ко ји 
ни ку да не иде, а сву да сти же и за пра во слу жи са мо за иш чу ђа ва ње 
два па ра мла дих љу ди ко ји су јед ног зим ског да на си шли са ута
ба них и про ве ре них пе шач ких ста за.




