
МЕСТОПРИЧА, Боба Мирјана 
Стојадиновић на Миксер Фестивалу (на 
Белефу) у трамвају са гаражним бројем 270 
најчешће на линији београдског градског 
превоза бр. 2



ово је место за велике речи.

кажу...

на местима као што је ово, 
истакнуто, видљиво, увек стоји 
нешто важно. нешто без чега 
се не може, кажу. нешто што се 
плаћа новцем.



Круг (трамваја) двојке су уствари два круга - један у 
другом. Трамваји бескрајно круже шинама. Пошто и 
линија није дуга, возачима је сигурно бескрајно досадно.

Док ово читате, трамвај се љушка, креће, стаје, прима 
и ослобађа путнике. Све време ви сте ближе циљу због 
ког сте одлучили да уђете у трамвај, а притом ваше тело 
ништа не ради. Ви се крећете без кретања. Зар то није 
чудесно?

Кад изађете из трамваја ничега из њега нећете се сећати. 
Ни прљавих ни чистих прозора, ни прозорског окна које 
није могло да се отвори, ни имена изгребаног у столици, 
ни руке особе која је стајала поред вас, камоли саме 
особе. 

Ипак, време у градском превозу је драгоцено. Успешно 
избегавајући рутину свакодневнице, или свакодневно 
избегавајући рутину, ретко сретнем исте непознате 
људе. Док проживљавам изнова шта год ми се догађало у 
току дана, или тек треба да се деси, посматрам људе око 
себе—толике непознате људе. Шта је то што њих тишти 
или весели или брине или нервира? 

Време које проведем у градском превозу најчешће 
поклоним некоме или нечему другом, а не самом чину 
превожења или малог путовања. Штета.

Градови су чудне велике конгломерације људи и 
њихових трагова. У трамвају трагови људи стапају се у 
један. Посебност тог тренутка завређује да га се сећамо, 
зар не, мирних минута у којима док чекамо одређену 
станицу, стојимо укотвљени у временску луку између 
обавеза, између сусрета, између задовољстава или 
пријатеља, укотвљени у минуте лебдења између места 
са ког смо кренули и места ка којем идемо, време 
које је заузето не чињењем ничега. То може да буде 
време за телефон, може да буде време за планирање, 
анализирање, размишљање, али може и да буде 
време за маштање, за прижељкивање нечег доброг, 
позитивног. Време између може да буде време кога ћемо 
да се сећамо, да упамтимо и нечији прозор у пролазу и 
обрис главе у њему, можемо да видимо слојеве времена 
које су понекад видљиви на улицама града,  траг авиона 
на небу, кишне капи које се сустижу на прозору, загрљае, 
погледе,  смех другара... читав универзум микро-живота 
који се одвија између две станице.

Ви управо читате водича који ће Вас водити 
кроз трамвај, који се креће улицама.
Водичи Вас обично одведу негде, али ово неће 
бити тај случај. Ту сте где сте.
Ја нећу моћи да Вам помогнем да стигнете ту 
где желите да идете, јер не знам где желите да 
будете.
Али ту где сам била, остављам Вам траг.



ово није песма.
али је нешто између вас и мене, али не припада никоме.
клизимо предвиђеним путем, између шина и трамвајских 
каблова
између реке саве и реке дунава
између бивше кафане сибирије (почетком двадесетог века 
била је на месту општине звездара - толико ван града, да ко 
би ишао до ње ишао је као до сибира... )
и зоолошког врта
између турског, српског и јеврејског дела града
низ улицу са најлепшим платанима у граду
поред себиљ чесме у дну скадарлије, која је копија чесме из 
сарајева
кроз палилулу—названу тако пре двесто година када је 
једино ту, у селу ван града, лула смела да се пали и пуши, док 
је пушење “у граду” било забрањено
у близини четири пијаце: палилулске, бајлонијеве, 
каленићеве, пијаце зелени венац
блока техничких факултета где је некад било тркалиште—
нешто између хиподрома и олимпијског стадијума
марвеног трга—где се трговало стоком—на месту 
раскрснице београдске улице и булевара
у близини ташмајданског гробља—данас нашминканог 
парка
одмах поред фишеклије—места где се продавао барут у 
фишецима (између скупштине и ташмајдана)
ка славији—бившој мочвари са паткама
поред сунчаног сата на славији који је добио ноге
поред мањежа—простора за дресуру коња
и парка на његовом месту где је, кажу, било стрелиште за 
време рата
где је у згради садашњег југословенског драмског позоришта 
било удомљено народно позориште за време рата и раније 
приликом првог реновирања народног позоришта
поред генералштаба чије се бомбардовање физички осетило 
у тлу свих делова града
до железничке станице на месту баре венције како су је 
звали због савских мочвара које су се ту налазиле
савамале—махале у којој су живели срби у време када су на 
калемегдану били турци
савског пристаништа одакле је стизала роба бродовима 
преко дунава, где је била царинарница и одакле се 
преносила великим степеницама, које још увек постоје, у 
горњи град
преко стајалишта за трамваје где возачи често изађу и нема 
их дуго док путници не увек стрпљиво чекају
па уз обронке брда калемегдана које крије хиљаду тајни.

где сте били кад сте почели ово да читате?
где сте сада?
где идете?
које је доба дана?
да ли вам се данас десило нешто посебно?
какав траг ће то да остави на овај град?

Ви управо читате водича који ће Вас водити кроз трамвај, који се креће улицама.
Водичи Вас обично одведу негде, али ово неће бити тај случај. Ту сте где сте.

Ја нећу моћи да Вам помогнем да стигнете ту где желите да идете, јер не знам где 
желите да будете.

Али ту где сам била, остављам Вам траг.


