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ПОД ОЧ ЊАК ЈУ РИ ЈА ГА ГА РИ НА
* * *

Ле лу ја во про ле ће. Те шка и не зграп на те ла ко ја се не мо гу на шмин ка ти и ко ја те шко 
да би ико га на сан ка ла. Ми слим да им тре ба мно го ви та ми на Це, мно го сна и тек ма ло 
ка сно по днев ног сун ца.

* * *

Ка да би смо, као са да ко је тра је да ни ма, увек ова ко ла га но раз го ва ра ли, у глат ким 
гу тља ји ма, не би био про блем то што за вр ћеш ма ји цу, по ка зу јеш ми мла деж као мај ку, 
гла диш сва ку мо ју реч са бљом, јер ти се очи на о бла че ако ме не ма, а он да ја те обла-
ке мо рам да са ку пљам пре ко но ћи, да их ис пи рам сво јим још гу шћим обла ци ма, и да 
их, на по слет ку, пре дам на чу ва ње са мом ви о лент ном бо гу.

* * *

Че ка се са ти ма, са бо чи ца ма уред но спа ко ва ним у ке се или умо та ним у но ви не у 
јед ној ру ци, ки шо бра ном – у дру гој, са по гле дом на про зор у чи јем под нож ју је ку ти-
ја са чи по ва ним кар ти ца ма ко ју ни ка ко да уне су уну тра, док сре до веч на же на по на вља 
кроз нос ма ма, кад ће да нас про зо ву... ја сам глад на... Же на са гла сом че тво ро го ди шњег 
де те та, нео бич но пра зног по гле да ои ви че ног осму ђе ним обр ва ма, фик си ра ног за 
не по сто је ћи цен тар (па жње), и ње на мај ка – ста ри ја же на, ко ја ти хо од го ва ра том свом 
оста ре лом де те ту, ко је из не ког раз ло га ни је ус пе ло да од ра сте, већ се са мо на гло 
вра ти ло у љу ља шку бе сми сла да се са пли ће о жа ло сно клат но уста ље них пи та ња и 
од го во ра. 

* * *

Про зи ва се за рад при зна ни це и по твр де пр ви пут, па због са мог пре гле да, по нов-
но, на кон кра ће па у зе, дру ги пут. Ба ка ко ја се ге га, жућ ка стог ли ца, спљо ште не фри-
зу ре (као да је тек при ди гла гла ву с ја сту ка) си ла зи од не куд по но во, без па пи ра. Се стра 
је вра ћа уз гла сне по ви ке сто пе де сет ди на ра. Ба ку че ка још јед но ви ше ча сов но че ка ње 
не ког дру гог, мо жда исто ова ко ки шног ју тра, и са да, кад се за њом за лу пе вра та, по-
ста је све сна да је до кра ја че ка још је ди но че ка ње сáмо. Исто вет на те ско ба, а мо жда 
и исти за бо рав. 

ГЛАСОВИ

Ива на Мак сић
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* * *

Јед на пер со на, не ка ква то бо жња љу бав, на чи ње се у зна ку стрел ца. Од мах јој фе-
брил ној, пред сви ма, као сва кој про па сти, ра сту бе дра. Од та да се кри шом пре свла чи 
у ре ци див. Па ра ди ра пла ги ра њем.

* * *

Увек би за бо ра вља ла на ње го ву ток сич ност. То ли ко да је по же ле ла да уре же на 
ка ме ну под сет ник (се би) ка ко ви ше ни ка да ни шта не би има ла с њим. На ка ме ну? Или 
да те то ви ра не ко ме сто на ру ци, уну тра шње, то пло, где пре би ва пулс, где би ле гао сат 
ко ји ни ка да не но си.

* * *

Ти ска ње го ми ле, уз да си, удо ви спрем ни за пре ви ја ње, по лов ни све ча ни са ко огр-
нут пре ко син те тич ке про вид не ха љи не, пла стич не па пу че и кон ду ре, сва ка два по-
гле да оча ја ња кад се срет ну је дан мо ра у се би да за пла че, де чак са ру ком у за во ју 
не пре кид но уз ди ше, гле да на сат и тип ка гро зни ча ве по ру ке, ка сни на ве жбе, јед на 
се стра про му клог гла са гу ра па ци јент ки њу док се стра из су сед не ор ди на ци је из но си 
огром ну ста кле ну по су ду са жу том, пе на стом те ку ћи ном.

* * *

Пр ва се стра за пра во не ма глас и ка да же ли да под вик не, ши шти, на ње ном вра ту 
је уду бље ње, не ми жиг ко ји по ка зу је да је тки во за ра сло та мо где је не ка да би ла ме-
тал на цев чи ца, са вр ше но ми ши ћав спор ти ста цр ни по јас ула зи ис пред ста ри це ко ја 
се др жи за сто мак, док њен муж уне зве ре но гле да ка ко ула зе пре ко ре да, по сти ђен 
пред са мим со бом што у ру ци др жи јед ну од оних ке са у ко ју се за ро ђен да не, свад бе 
и сла ве па ку ју пи ћа или бом бо ње ре, же на че ка пре ви ја ње на кон опе ра ци је жуч не 
ке се, још је дан по крет ни кре вет ула зи са чо ве ком без јед не но ге, тач ка стом ра ном на 
те ме ну и дру гом но гом об мо та ном га зом, спор ти ста из ла зи, док тор га тап ше по ра-
ме ну: та мо по пе чат па да бе жи мо ми одав де, стар ма ла де вој ка уно си огро ман сни мак, 
ве ро ват но плу ћа, и бр зо из ла зи го во ре ћи: ко ли ко сам че ка ла овај слат ки дан, по чи њу 
да за кљу ча ва ју ор ди на ци ју, па ку ца ња оста ју не до ре че на и за ки ну та, а бра ва се оки да 
као пра зан пи штољ.

* * *

Још увек не раз у мем сву ма гле ну ду би ну про ми сли по рет ка ко ји жељ но иш че ку је 
да се у ње га ин те гри шем, да се ла га но и ле гал но по пут чи па угла вим у дру штво пре-
пу но иле гал ног по сто ја ња. 
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* * *

Чак и да је то био је дан је ди ни раз лог, био би до во љан да пла мен бе са не по пу шта 
до кра ја жи во та, јер са мо му шка рац мо же би ти остр во, а же на мо ра би ти по лу о стр во, 
глу па во ве за на за коп но, јед но веч но ни ма кац, јед на чи гра на по во цу, пе шча ни спруд 
или цр ве ни те пих по ко ме му шкар ци, остр ва, мо гу да про сти ру сво је бес ко нач не до-
ко ли це пу не ћу та ња.

* * *

Ја, жељ но иш че ки ва на бе ба, ва ша све ти ња, не знам хо ћу ли се већ су тра про бу ди-
ти као ви шак у не ка квом лим бу где та во ри јеф ти на рад на сна га, јер се у љу ди ма не што 
за у век сло ми и они поч ну да пу зе као из ну ре на и ту жна жи во ти ња.

* * *

Ме ни је, ка же, ве на ду бо ка, па за то бо ли. Али не као шкри па ула зних вра та ко ја 
раз ме шта не у ро не, сец ка жив ча не чво ри ће, као звук на сил ног отва ра ња мр твач ког 
ков че га. То је је дан чо век по ку шао да об ја сни, али су му сви би ли окре ну ти не ка ко 
боч но, згу ре ним тре па ви ца ма и сле по оч ни ца ма, и тек по не ки образ је за и грао у гим-
на стич ком гр чу мла ког ве се ља.

* * *

Реч очи ште мо жда и упу ћу је на очи, али, ре кла бих да су то нај пре очи не ког оца 
или ве ћа оче ва спре мих да из рек ну не што нео по зи во.

* * *

Још је дан по крет ни кре вет са ста ри јом же ном, ње не но ге са ви је не у ко ле ни ма, 
њен муж ко ји гун ђа ка ко би мо жда (ипак) мо гла да сед не, мла дић на шта ка ма, у прат-
њи се стре са ду бо ко усе че ним под оч ња ци ма и цр ном чип ка стом ма ра мом стег ну том 
око вра та, ка же ка ко му се све вр ти јер још од опе ра ци је ни је то ли ко хо дао и гла ва му 
одав но ни је ви де ла то ли ко љу ди, то ли ко гла со ва, она се из ди ре на ње га ка да је упи тао 
ко ји је мој ле кар јер та мо уну тра са да се ди не ки тре ћи ле кар и већ су ре кли да има ју 
пре ко сто пе де сет пре гле да и да не ма ве зе ка да ти је за ка за но не го са мо иди, се ди и 
че кај, се ди и че кај, са че кај, ула зи мла дић чи ја је це ла ру ка у за во ји ма, са ма ји цом на 
ко јој пи ше ср би ја, ти ска ју се гла ве не ких ор лу ши на, док се у уши це ле че ка о ни це ути-
ску ју ре чи ме сар ским но жем и пет коп чи. 

* * *

Мра ви су по че ли да из ви ру из ма ли на, под мла зом во де, би ло их је све ви ше, и све 
су се бр же кре та ли. Ни су ни плу та ли ко ли ко су се ми ца ли ка из ла зу из цр ве не по су де, 
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та ко да је де ло ва ло да им во да ни је не при ја тељ, ко ли ко сам то у овом слу ча ју би ла ја 
– уљез же љан во ћа.

* * *

Не ја вљам се сво јим бив шим зе че ви ма. Ско ро ни ка да пре ко њих не рас кри лим 
за ве су бо је ко же.

* * *

Сме си те ме у по лу ме сец под оч ња ка Ју ри ја Га га ри на. У нај не жни је ру пи це осме ха 
ко је су ве дри ле хлад но ра тов ске олу је. 

* * *

Бу ду ћи да је већ за га зи ла у ту ђу ди јаг но зу, мо ра ла је на ста ви ти и тај плес по ску-
по це ним ни ти ма те пи ха не ка да шњег жи во та, пре у зев ши ап со лут ну кри ви цу ко ја је 
већ пре мре жи ла све ка пи ла ре што ће се жва ка са ђо на ње ног по ве ре ња, мо ра ње не 
до бре во ље (јер сва ка жр тва је још са мо на чу ље но ухо ко је че ка на соп стве ни уз дах), 
не из о став но ле пи ти по том те пи ху (не кад – жи во ту).

* * *

Ка да не ми слим о за бра ни из ла ска, ту нел у ме ни се упрег не ка не ком лу цид ном 
све тлу. Ри би це у ја ти ма стру је не у ро ни ма.

* * *

Де вој ка пре при ча ва ка ко се, на кон сва ђе са ба бом, њен де да по пео на др во да 
бе ре кру шке усред гр мља ви не. Два са та је тра ја ло то чи ка ње гро мо ва, а он да се раз о
ча ран у са мог се бе вра тио ку ћи.

* * *

Ста ри град на при мор ју ко ји ти је као де те ту де ло вао по пут ла ви рин та са да те вра ћа, 
по сле не ко ли ко окре та, истим ули чи ца ма, на ста рт ну по зи ци ју.

* * *

Сме шно је ка да му шка рац ви че на же ну. Под се ћа на за у век од ба че ног опер ског 
пе ва ча ко ји, бу ду ћи да не зна ка ко да уве жба уло гу (ко ју не ма), на сва ки нај ма њи под-
сти цај ко ји, тре ба ре ћи, до ла зи из ње го ве гла ве и ло ги ке слу ша ња, а не – ка ко он 
твр ди – од са мих и зби ља из го во ре них же ни них ре пли ка, кре ће да ур ла ми сле ћи да 
ће та ко по вра ти ти про тив нич ку пред ност (све сти је на ну лу) или по но во за до би ти оне 
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по вла сти це ко је су му још на по чет ку бес по врат но од у зе те. На кон тог екс це са не су-
ђе не ро ле, тре ска вра ти ма, по ку ша ва да про ђе кроз за ста кље на вра та, мах ни то чет ка 
зу бе, ле же те а трал но у кре вет као да га ни је бри га да ли ће по ло ми ти све да ске, а 
он да се пре тва ра да чи та књи гу.

* * *

Зна че ње ре чи увек у овој зе мљи при бли жа ва се рад њи на ко јој пи ше увек све же 
во ће и по вр ће, пре ко ко је ме се ци ма сто ји ка та нац.

* * *

Да ле ко си. И ја сам. Оста ли пле шу, да ле ко во ди пу ца ју. Ни сам ле ња. Ни је ми до сад-
но. Не мо раш да спу шташ ме ду зе на мој длан.

* * *

Ње го во вре ме је по клон. Ње но – по тлач. 

* * *

Чи ни ло се да си за љу бљен у свој џеп. Да стал но за вла чиш пр сте у ње га, као аку шер 
ко ји акут но пли ва у на бо ри ма ту ђег ме са.

* * *

Ов де су сва те ла упр та ка не кој бу дућ но сти ко ја по сто ји са мо као др жав ни про је кат, 
као ве што ди зај ни ран грб у ко ји тре ба да се сме сте ли ца тек при до шле на свет мул ти-
пли ци ра не но во ро ђен ча ди. 

* * *

Хо ће ли се и жи вот од ви ја ти сам од се бе уко ли ко све кре дит не сто пе, при хо ди и 
рас хо ди, ду го ва ња и по тра жња, на ђу сво је ме сто у вре ме ну и про сто ру?

* * *

Сла бост го ди мар шал-де пре си ји као она са мо још јед на ча ша пи ва. Као тво ја дре ка 
без раз ло га. Та да, иа ко гле даш у ме не, ми слим да ипак ур лаш на не ког дру гог, мно го 
под ли јег, кр во лоч ни јег, би зар ни јег, де спот ски јег не го што то мо гу би ти ја (у овом бе-
за зле ном из да њу – ко шу љи ве зе ној од су за и умо ра).


