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ПРИЈАВЦИ ИЗОЧНОСТИ
(трип.тих)

ОДВИКАВАЊЕ ОД МИРА 
(Лекторова слободна ноћ)

Рас по зна јем се па ре че ни ца по ста је пу на, но не ме не, већ ноћ не сје не, а ми сао ко-
ја, из гле да тра је њо ме, су ви ше је оче вид на те жи ном е да би при до би ла опу шта ње те 
ми про пу шта сви јест. Сље де ћом, још сам хла дан, не уснут; крц кам. Сам до дир, слу чај-
ни, о вла сти то ти је ло је бли зак удар цу. Же лио бих прет ход ну ре че ни цу ми сли ти у 
мра ку. Јер се он дје и оства ри ла. 

Али не.
Мје се чи на се на гло по ја вљу је. 
Ути ша вам се и већ ми се чи ни ка ко ти ме ра сјен ча вам ства ри.
У слу ху, ка па ње се ути ша ва на шу му про ла ска ауто мо би ла ко ји се због но ћи то ли-

ко ду љи да га чу јем на да ље иако га, за пра во, ви ше и не ма. Тек се сад вра ћам ка пи ма, 
оне као да не мо гу до крај чи ти ри је чи, као да ци је де ин тер пунк ци је:

Кроз гра не бре зе – о, ка ко ви се 
око ми то на по глед – ла га но сви

је не тек да не бу ду пот пу но реш
ет ка сте, на зи рем на се ље. Иако су 

то сад но ћу са мо ли ни је, по ја чан
е за кло ње ним улич ним свје тлом, 

до пу шта ју гле да ње кроз њих. При
зор, ми слим, уне ко ли ко стру чен, 

а 
осје ћам 

тек 
„Ех“!

Хва там си уз дах и скла њам се од опи са. Опис још ви ше успа вљу је. Опи са но ума ра, 
а опи са ни ства ра му опис. Стал на не по мир љи ва рав но те жа. Клац ка ли ца без љу ља-
тељ ства.

(сто ји – рав но – са ма)

ГЛАСОВИ

Игор Рајки
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Кроз ци је ви, те шко про ла зе ћи вје тар спа ша ва од пра вил но сти у раз ми шља њу к сну. 
Мје се чи на се по вла чи, али пред очи ма, дав на, днев на сли ка у ко јој су љу ди у трам-

ва ју тек пу ту ју ћа пу бли ка кроз при зо ре ме не на пу шта. И сје ћа ње на дав ну пје сму ми 
се пла хи ри те при је ти да ће за по че ти ти јек спо ми ња ња ко је ми се, на тре ну так, у овим 
увје ти ма се бе, чи ни не пр ља ње успо ме ном, већ оне чи шће њем са да шњо сти. Ипак. 
Ми ран сам са мо за оног ко ји би ме мо гао про ма тра ти.

Но, за ћу љен.
Ре а ги рат ћу.

Све сам не по мич ни ји у ла ко ћи док ме, по нов но, по кла па ан те на с кро ва, не ста јем 
за сје на ма ње них ре че ни ца; и че пе ћи ми сао, овла шним до ди ром под вла чим пу ну 
пра зни ну мра ка уоко ло от пон ца, али чвр шће при мам снај пер; ци љам па те спрем но

ч

е  к  а 
 
м
.

ПРИ ЈА ВАК О ОД СУ СТВУ

(Со ба би је лих зи до ва, стол, за њим про ће ла ви пси хи ја тар до бро ћуд на из гле да, су че ли це 
ње му млад му шка рац, бив ши рат ник, тон ње го ва гла са јед но ли чан је, као да по не кад за слов ка, 
али не ма осје ћај за па у зе из ме ђу ри је чи.)

Збу њен сам, али и пот пу но свје стан збу ње но сти. Ти ме је мо ја збу ње ност пот пу но пра-
ва. Као да се по ку ша вам до сје ти ти сна, али сам већ об ло жен буд но шћу и у ње га не ма 
по врат ка. Во лим про вид ност ско ра. За пра во оно до ба да на ка да па да мрак, а дан се 
мо же пре по зна ти на зи ру ћи свје тло. И обр ну то пра ско зор је. То што раз го ва рам с дру-
ги ма са мо је увје жба на ну жда. Сâм сам.

(Мла ди му шка рац по ди же по глед, пси хи ја тар ки ма гла вом и по ка зу је му отво ре ним дла ном 
и ис пру же ним пр сти ма знак за нео ме тан на ста вак, мла ди му шка рац оба ра по глед.)

Ви дио сам кроз по у гље ње ну жи ча ну огра ду рас ква ше ну пеј за жну раз глед ни цу с мо ра, 
по лег ну ту на тра ви ме ђу ли шћем. Ви дио сам на зи ду са су ше ну цр ве ну мр љу и по пр-
ви пут бо ја ме осу ше не кр ви по ну ка ла да ка жем: „Гле, бо ја.” При је ра та би ло је обр ну-
то. Уви јек бих ре као: „Гле, крв.” Ви дио сам но ћу, у шет њи, с ули це кроз ста кло ка ва не, 
же ну ко ја сје ди за сто лом и ву че жар на упа ље ној ци га ре ти по пе пе ља ри, не као да 
цр та, већ као да бри ше од при је за ми шље ни цр теж – те шко је то за ми сли ти; бри са ње 
не чег што још ни је ни оства ре но – док јој му шка рац то чи пи ће у ча шу. Угле дао сам ту 
же ну баш у нај о ста вље ни јем тре нут ку. По ми слио сам, то ли ко је са ма да ви ше и не зна 
ко ли ко је за не ма ре на. Ви дио сам по том, хо да ју ћи ули цом, ге га сте па ро ве и хва тао, у 
про ла зу, њи хо ве ри је чи. Иако дје ли ча сте, би ле су до стат не осје ћа ју са зна ња ка ко ја 
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не мам по тре бу збо ри ти, њи ма при па да ти. Ка сни је сам још, у ста ну, за ми је нио звук 
кло ко та во де у ко тли ћу са сми је хом у не кој ху мо ри стич кој се ри ји на те ле ви зи ји. Осје-
тио сам као да сам зву ко ве на мјер но за ми је нио. Као ка да сам био ма ли па сам глас 
мај ке на мјер но хтио за ми је ни ти за цвр кут пти ца са мо за то да не бих тре бао ра зу мје-
ти по јам ко ји до но си звук. Ти шти ме по јам. За пра во, зеб ња око ср ца је ди на је фра за 
ко ју си мо гу при у шти ти.

(Мла ди му шка рац се на ка шље, про чи сти гр ло и по гле да пси хи ја тра, пси хи ја тар са мо умил-
но ким не па овај обо ри по глед.)

Не мам сје ћа ња. Имам са мо са да. На пр сти ма по не кад осје тим ми рис жен ског се кре та, 
го то во си не сте тич но, али то је уви јек у тре нут ку ко ји тра је упра во са да, а не под сје ћа 
ме ни на ка кву до го дов шти ну. Не мо гу ре ћи да имам по ви јест, јед на ко као што не мо гу 
ре ћи да спа вам ло ше или до бро. Или спа вам или не спа вам. Или са њам или не са њам. 
Не ма ни до брог ни ло шег сна. Не по сто ји за ме не „ка ко”. Не ке су ства ри у пре доџ би 
пре кру те да би се рас пли ну ле ри је чи ма.

(Пси хи ја тар се за шет ка по со би, али не по гле да у мла дог му шкар ца па мла ди му шка рац 
на ста ви.)

Све као да се до га ђа без мо га удје ла. Ни шта не усмје ра вам. По не кад по не што има 
тре нут ну сна гу, али ме ипак не што одва ја од до га ђа ња. Као да су до га ђа ји дро га с ко-
је ка да се ски неш, не по сто ји. По сто ји са мо њи хо ва мо гућ ност. Дро га ђа ји.

(Пси хи ја тар се крат ко на сми је, а мла ди му шка рац убр за.)

А до га ђа је на пу штам бр зо. При зо ри ме не иза зи ва ју. Го ним се бе у враж ју ма тер.

(Пси хи ја тар се при гу ше но на сми је, а мла ди му шка рац на ста ви још бр же.)

Ве ли ка ве ћи на ни ка да не до жи ви ства ри без при дје ва или при ло га. Ни ка да им то ни је 
то. Или им је ли је по или ру жно или до бро или ло ше. А ја сам без при дјев ског окло па.

(Пси хи ја тар за ка шље и по ка же ру ком, с око ми тим дла ном, мла дом му шкар цу да се ис при-
ча ва на тој смет њи те овај обо ри гла ву.)

Во лим љу де, али не и од но се ко ји се ме ђу њи ма ја вља ју. Че сто за ми шљам, по пут дри-
је ме жа, са свим дру га чи је го ди шње до ба од оног у ко јем се на ла зим. Сви бањ је слут ња 
у про син цу. Про си нац свиб њем. И за пра во не во лим ка да љу ди по ста ју бли ски.

То им са мо омо гу ћа ва из ли ку ко јом ме про ма тра ју.

(Пси хи ја тар за пље шће и док сје да још уви јек апла у ди ра, за тим јед ном ру ком по сег не за 
ци га ре том на сто лу, а дру гом по диг не ко мад па пи ра и пру жи га мла дом му шкар цу.)
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- Про чи тај те овај текст, или ако же ли те про чи тај те тај ко ји сте са да има ли, још јед ном. 
Али овај пут без ди да ска ли ја, мо лим, ако вам ни је те шко. Има мо све ври је ме ово га 
сви је та – ре као је пси хи ја тар и за ва лио се удоб ни је у сто лац.

Мла ди му шка рац узме па пир, ус пут но га по гле да, вра ти па пир на стол, те над текст, ко ји 
има код се бе, обо ри гла ву. На ка шље се, а он да за поч не: збу њен сам, али и пот пу но свје-
стан збу ње но сти. Ти ме је мо ја збу ње ност пот пу но пра ва. Као да се по ку ша вам до сје ти ти 
сна, али сам већ об ло жен буд но шћу и у ње га не ма по врат ка. Во лим про вид ност ско ра. 
За пра во оно до ба да на ка да па да мрак, а дан се мо же пре по зна ти на зи ру ћи свје тло. И 
обр ну то пра ско зор је. То што раз го ва рам с дру ги ма са мо је увје жба на ну жда. Сâм сам.

МАР ГИ НЕ ПО РЕ ЗНЕ ПРИ ЈА ВЕ

А тог пре си вог, на скроз обе сје ње на да на, под оч њач ког не ба, кад су са мо вјен ча не 
ха љи не у из ло зи ма би ле свје тли је од град ске свје тло сти, а тек ко же про ла зни ка си-
њи је од све га, осје тио сам ка ко је на сту пи ло до ба ка да је мој мо би тел по стао пре слик 
мо је он то ло ги је: ви ше ни је ода ши љао, ни ти при мао по ру ке. Сви на мно же ни сло га ни 
на ко ји ма сам ра дио су ме зби ли па ни сам ви ше имао ни вре ме на ни про сто ра за рад 
на но ви ма, ис пи су ју ћи, чак, ову би ље шку на је ди но још до ступ ним ми мар ги на ма по-
ре зне при ја ве. Чуд но ми је, сто га, за зву чао по зив те ле фо на: и је ди но ми је још ње го ва, 
на лик иде ји, фик сност пре о ста ла. 

Бр зо, бр зо сам по ди гао слу ша ли цу! 
Же на се пред ста ви ла да је из, ни кад до тад чуо, Пра вог Уре да за су вре ме ност; оба-

вје шта ва ју ћи ме ка ко су при ми ли мој сло ган „Уви јек, уви јек тај мра чан дан, осје ћај нон 
стоп јур ца уну тра, ми сао стал но хо ће ван, а ју чер је већ су тра!“ али их не за ни ма, но, 
да су ипак на кон раз го во ра ди рек то ра и ње го ве љу бав ни це, вољ ни, по ну ди ти ми по-
сао. Тре ба им не тко тко би ра дио на ди за њу те ле фон ске слу ша ли це и дис пе чи рао 
по зи ве. Ре кла је да по сао ни је те жак, зна, до ду ше, по не кад збу ни ти, али то вам је та ко. 
Но, ни шта пре стра шно, тре ба са мо пре спа ја ти љу де са иде о ло шким прав ци ма: сти-
сни те 0 за Ује ди ње ну Еуро пу, 1 за ре не сан су и ху ма ни зам, 2 за пост мо дер ни зам, 3 за 
струк ту ра ли зам, 4 за де кон струк ци о ни зам, 5 за те о ри ју ре цеп ци је, 6 за сим бо ли зам, 
7 за ре а ли зам, 8 за над ре а ли зам, 9 за раз не жан ро ве! Та ко вам је то. 

Од био сам. Ре као сам јој ни је ли ин те ре сант но ка ко све оно што ра ди мо јест за то 
да би смо ума њи ли бол за ко ју, као, зна мо што је, а за пра во, упра во и бор бом про тив 
ње сма њу је мо мо гућ ност упо зна ва ња но вих гра ни ца ра до сти. Ви ше се, из гле да, бо-
ји мо не ис тра же но сти ра до сти, не го ли бо ла, за кљу чио сам.

Ни је по су ста ја ла. 
Ин зи сти ра ла је и на кра тив но сти по сла: мо гу, ако же лим, бро је ве по ре да ти и по 

вла сти том на хо ђе њу, ако ме они баш не под но шљи во сме та ју, ту имам сло бо ду, но 
пра ви ла су та ква, а уври је же но сти за да не, да са ми прав ци ко ји су већ јед ном, одав но, 
име но ва ни, де фи ни тив но мо ра ју оста ти. И то вам је то. Чак је до мет ну ла да је рад с 
љу ди ма нај го ри рад, али са мо за то што се кри во ста вља на гла сак на рад. Са ми љу ди 
су, ве ћи ном, за пра во, у ре ду.
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Ћа ска ло јој се.
Ре као сам да су ми апри ор но све же не не у глед не те да ми по себ ност њи хо ве ље по те 

стје чу тек еро ти ком, у осје ћа ју љу ба ви, ка да, упра во, тек у чвр стом за гр ља ју ста ну из  ла-
зи ти из са мо за да них кон ту ра, а усне им по чи њу ра сти, ње жно бу бри ти, ши ри ти се к...

Смје ста је за кло пи ла слу ша ли цу. Ох, ма ка ко са мо оно што има нај по е тич ни ји и 
нај о соб ни ји са др жај би ва ту ма че но уви јек стан дар ди зи ра но и по оп ће но. За гле дао 
сам се пре ма про зо ру гдје ли то од ла зи оста так свје тло сти, а осје ћај да се пре ра стам 
ни је ми био ни ма ло ли јеп: ја ми се ду љио у јао. 

Пот пу но исто као кад ми је Уред за апо пу ла циј ску по ли ти ку од био сло ган: „Бо ра-
ви те на ру бу ума, на ге ни та ли ја ма вам уви јек гу ма!“, и Клуб за бо љи так пре хра не: 
„Мли јеч но нек вам је вјеч но, иако је у би о ло шкој ко нач ни ци, и оно ни јеч но!“ на ко ји 
се и не по но сим, то је био сам мој из лет у по тро шач ке во де, а не ка ко исто доб но и све 
ко му ни ка циј ске кор по ра ци је, од ре да, јед но гла сно су ми од би ле: „Бу ди in-ме љи ко 
млин!“. Промпт но су ре а ги ра ли и лан ци са мо по слу жи ва ња ша љу ћи ми те ле грам ску 
од би је ни цу за: „У сва ком на шем кут ку, осје ћај те се бе као пу ње ну лут ку!“, а Www-ови 
се уоп ће ни су удо сто ји ли ни e-ma i lom од го во ри ти за мој: „До биј и ти бе бу на we bu!“, 
до чим су ми из Дру штва фе ми ни зи ра них ја ви ли sms-ом: НЕ! за: „Не играј фер, ако же-
лиш би ти про фи тер!“, тре ну так по сли је, ми слим, баш кад ми се ја ви ла и Сре ди шњи ца 
за по зи тив но, да мој сло ган: „Бри ни се за рит, иона ко си па ра зит, пер спек ти ва ти све 
ма ње жи ва!“ не про ла зи те да ми же ле ви ше сре ће сље де ћи пут. Од мах по том је и Уред 
за по е зи ју од био, ша ре ним, гла збе ним (де би ли зи ран аран жман Ба хо ва пре лу ди ја su-
i te бр. 1 за че ло, BWV 1007) те ле гра мом мој сло ган: „Чи тај ми глас, за је би ми стас!“ Још 
се ни сам ни на у жио ти ши не кад је по хи сте рич ној зво ња ви мо би те ла Удру га По зна-
ни ка, пи ја но с по слов ног са стан ка, исто вре ме но ви ше гла сно се кре ве ље ћи; да им је 
ду хо ви то, но пре фор мал но; ипак од би ла: „Ва ма је су звуч је у ти је лу, тек кад вам је оно 
при је лу!“ Пред став ни штво за ује ди ње не ре ли ги је, по сла ли су, ба рем уљуд но, пи смо 
на мој сло ган: „Бо же кад стиг неш мо ли ти, кад те сви хо ће во ли ти!“, у ко јем ме оба вје-
шта ва ју да ни шта од то га, а Сту дио за бил да ње ега, мој је сло ган: „Не тре бам сад у 
жи во ту ја ичи ју до бро ту!“ по до ста, сат, два оду го вла чио, као да се нећ ка, да би ме, 
ка да су ме и на зва ли, др ско од би ли и на по ме ну ли да им се ви ше ни ка да, ни слу чај но, 
не ја вљам. До чим су ми „О, пра шио те лед, упа ла ми сје ки ра у мед!“, по слан Ко ми си ја-
ма ига ра на сре ћу, убр зо од би ли те ле фон ски. И сам сам био њи ме не за до во љан, скле-
пао сам га, уз гред, на бр зи ну, док сам ра дио на сло га ну: „По пси хи кокс, схва ти па ра докс, 
сад но ви нар ство уста вља вла сти то бар бар ство!“ та ко ђер од би јен те ле фон ски ко ју 
ми ну ту ка сни је те ве че ри од Удру ге чи та те ља. А Уред за про миџ бе не кам па ње за сло-
ган: „Ни је спор но, по сту пи до двор но!“ као да се у бр зом од би ја њу, на тје цао са Дру штвом 
уред ни ка „Не ука зуј при је твор ну ма ну, окре ни се на пра вед ни ју стра ну!“ на скроз схи-
зо фре но, исто вре ме но сам, на мо би тел и фик сни, при мио њи хо ве не га тив не од го во-
ре, и то не том што је за вр шио мој крат ки, да ка ко, ни јеч ни раз го вор с Клу бом за уго дан 
жи вот и нај бо љу пре хра ну, гле де „Твој је гу ру, са мо у ту ру!“, али је за то, сре ћом, до ста-
вљач од би је ни це, за сло ган „За иоле ве ћи но вац, сва ки пли јен по ста је ло вац!“ на ми-
је њен За јед ни ци бан ка ра до шао, Бо гу хва ла, тек на кон раз го ва ра с Ака де ми јом за 
рје ша ва ње стре са ко ји су, ни сам мо гао вје ро ва ти, од мах, се кун ду по што су га и при-
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ми ли, ја ви ли да ни су са свим за до вољ ни са „Не иза зи ва ми сми јех, осје ћа ти вла сти ти 
гри јех!“ те да га тре ба још ма ло до ра ди ти па ће он да од лу чи ти. По том ми је, већ је 
би ло ка сно у ноћ, сти гао sms од Удру же ња филм ске ин ду стри је, чак ме про бу дио – из 
збр ка ног и је зи вог сна у ко јем сло ган „Ужа сно је ба нал но, гу ра ју ти га орал но или 
анал но“ гре шком ша љем ти ска ним ме ди ји ма умје сто те ле ви зи ја ма – а ко јим су по ру-
чи ли да ни шта не ће би ти од тог сло га на за њих: „Је ди но бит но за крај јест не зна ти 
вам са др жај!“. По сли је ни сам мо гао мир но за спа ти. И као оп те ре ће на бу да ла, за ми-
шљао сам ка ко Про суд бе на ко ми си ја у естет ско-фар ма це ут ској тврт ки, без раз ло жно 
ви је ћа, гу бе ћи нам обо ма ври је ме, над мо јим сло га ном: „Ски ни те бо ре од ноћ не мо ре, 
екс клу зив на кре ма за сма њи ва ње про бле ма!“, а већ зна ју уна при јед да ће ме до би ти. 
За спао сам је дви це пред ју тро, али бо ље да ни сам. Про бу ди ли су ме из Са ве за ме са ра, 
они су ра но ра ни о ци, да би ми при оп ћи ли ка ко мој сло ган: „Нај но ви ја мо да су хо ме-
сна тих про из во да!“ ни је тре нут но про шао, али сли је де ће го ди не има ју на тје чај па да 
се оба ве зно ја вим, по мо гућ но сти с истим јер им се нео бич но сви ђа. Он да су ме с 
wc-шкољ ке ди гли из Дру жбе по у зда них ан ке та ра, ис при ча ли се, у на ди да ме, ваљ да, 
не сме та ју да би ми, крат ко ре кли ка ко им се „Ни шта ни ти да јем, ни ти ха јем ако спа јаш 
крај с кра јем!“ не сви ђа и го то во. Ја сно, чи тав дан сам био то ли ко ис цр пљен и де кон-
цен три ран, та ко да сло ган на ко јем сам стра сно ра дио: „Ди лај ви јест, до ка жи оби јест“ 
ни сам знао ко ме, уоп ће, по сла ти, а од би ја ња ко ја су при сти за ла из Сто же ра за те ре-
та не за „Уви јек на трон, ста ви те сто сте рон!“ и „Не бу ди ли јен, имаш свој ген!“ ода слан 
За во ду за ме ди цин ска ис тра жи ва ња, ни сам, уства ри, озбиљ ни је ни до жи вља вао. Чак 
су ми се, по то њи, ис при ча ли због ка шње ња. За тим су ме, као да им зво ња ва рец ка 
ти ши ну и опо на ша ки шу, из Са ве за Иде о ло ги ја, уљед бе но ре кли; не, хва ла, за: „Не си-
сај ве сло, уна при је ди си ге сло, не ка ти је ми ло и са мо кор ми ло!“; ни сам се ни тр знуо, 
иона ко сам им већ то тал но не схва ћен, по слао умје сто псов ке. Он да су ме на зва ли из 
Клу ба за ло ше сје ћа ње да од би ја ју, пре а гре си ван им је, мој: „Бр же од спер ме, дај ис-
хла пи, пре ко епи дер ме као су зне ка пи!“ Мо рао сам си при зна ти да се не сје ћам да сам 
им га икад по слао па се на зво ња ве те ле фо на ти је ком да на ни сам ви ше ни ја вљао. 
Прет по ста вљао сам да су то они из Цен тра за гур ма но ре то ри ку ко ји ма мој „Узми те 
жган це за ме со је де и ве ге та ри јан це!“ не па ше. Или је то, мо жда, би ло од би ја ње из 
Дру штва пре во ди те ља за „Зи је ва ње ни је спо ра зу ми је ва ње!“? Ха, мо жда и Пред став-
ни штво стра не аген ци је за пре про да ју оруж ја ко ји ма сам по слао „По кло пи си ушку, 
скриј њу шку и дај пу шку за вр ху шку“ или, пак, Удру же ње пу бли ке за „Гну ша во пад ни 
на дра жи кад от кри ва ју кор по ра циј ске ла жи“? Из Клу ба ли је че них де мо кра та за „По-
ну да је лу да, све јед но сра ња или чу да“? Ор га ни за ци ја за бо ра вак у са мо по у зда њу за 
„Ни си де бил, ако си пре тил!“? Фи ли ја ла Ал ко хол ног прег ну ћа за „Смје ста на та ште, 
ма ло ма ште!“, Ку ћа за учвр шћи ва ње при ја тељ ста ва? „До го ва рај, уго ва рај, ого ва рај, 
али ми ни шта не при го ва рај!“. 

Не знам, тко би све то из ре кла ми рао. 
Но, ко ли ко се сје ћам Ин сти тут, пак, за аутор ску књи жев ност, од био је, на кнад но, 

знат но по сли је свих њих, мој „Тко Вас је бе, ако не спо зна те се бе!“, али ни сам им, уоп ће, 
за мје рио. Њи ма ври је ме ни је ни нај ма ње бит но, ма њи ма чак и про сто(ох, та ко ми 
ја ве, на ру бу сам при ја ве).




