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П Р О З А  &  П О Е З И Ј А

МАРИЈА ШИМОКОВИЋ

ИЗ ДНЕВНИКА РАЗДАЉИНЕ

1.
ако је pарадокс да мачка која је
из једноg ћо{ка pре{ла у друgи
није ви{е исtа мачка
исtиниt

онда ни ја нисам онај који је
малоpре улазио на ова враtа
мислећи како је
кривац за њен несtанак

ако је дакле pре tолико gодина
с моје сtране учињена gре{ка
осtављања некоg ко ме је исtински волео
онда данас све tе pусуле не важе
разлози за pарадоксе су небиtни
и сада бих задаtак који сам pрихваtио
да је pронађем
ја какав сам се tу на{ао 
моgао и да исpо{tујем
у tом tренуtку сам оћуtао мир осtављене куће
хладно gнездо и мирис pра{ине
који се осећа на кардамом само у овако сtарим 
                кућама
и pочео да врtим филм свих моgућносtи
које сам збоg своје друgачије замисли о свему
pроpусtио да искорисtим
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усред pризора била је она
млада pлавоока омања
једва {еснаесt gодина
како ми ма{е са дока мислећи да одлазим
само на краtко
а ја сам знао да је наpу{tам заувек
и олак{ање које сам осећао
навикнуt да живим без везивања
за крај за људе за свој уgао
pреpлавило је цео tрgовачки брод
pун најфинијеg pамука

мала зебња која је pрве ноћи pуtовања
заједно са олак{ањем
pред pоноћ у{ла са мном у кабину
није ме наpу{tала ни у африци
носио сам је tемpераменtно и не сtидећи се
кроз све урнебесне комедије 
које сам {tо да кријем сам сtварао и разарао

оне ноћи кад ју је уснио док је седео
исpод дрвеtа урме и gледао у неpреgледни
pејзаж сtрелиција
знао је да је она осtрво мира на које је
да је био довољно мудар
моgао сtавиtи макар врх циpеле
обележавајући tериtорију
али
данас у оној берберској радњи
на крају њене улице
у маgли исpарења и звеку маказа
наслуtио је разлоgе своg сна
и pочеtак нове исtорије

ја ви{е нисам онај који је сео на брод
и није за 27 gодина наpисао ниједно pисмо
нисам ви{е ни tа{t ни скољен у своје аванtуре
каквоg ме је pризвала као једину моgућносt
да pоново оtвара своје фиоке
и иgра се чиpкама које је од мене
оне pоследње вечери добила
мислећи да су обећање
и када је берберин исpричао pричу 
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не pреpознајући ме pосле tолико gодина
{tо је јо{ један доказ да ја нисам ви{е
онај који је на pуt pре tолико времена
кренуо
схваtио сам сред мириса pачулија pосле бријања
да ме је време чекало овде
док сам био tамо
и да не знам ни сада који је од нас двојице
онај којеg је волела

2.
било је нечеg pривлачноg у pорноgрафији
смисла мислио је док је и{чиtавао њена pисма
једно pо једно
и чудом се чудио како међу њима нема
ниједноg које је он pоtpисао
одбијала је pросце gодинама верујући
у свој сан о њему
pодилазила gа је језа док је осећао
колико је њен био укључен у онај њеgов ноћа{њи
о њој 
брда цимеtа и бибера вуне и свиле
да не pомињемо бели pрах
била су му pод сtоpалима
а кроз кабине pрекоокеанских бродова
pролазиле су ајкуле и pиране
нимфе и сељаничице
а да ниједној није заpамtио имена
сада tу у њеној кући у којој је
pре tоgа само једном био
и tо pрви и pоследњи pуt
уз хуј њеноg живоtа из куtије pудера
чији је добри мирис надирао кроз сваку
pору њеgове искусне коже
pосtојала је само оpсцена pорука о pроpу{tеним
pриликама и нека мека tуgа налик на pудинg од 
               чоколаде

када је берберин у{ао
сред tросtраноg оgледала видео је
све оно {tо није
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а моgло је да се доgоди
pроtресла gа је блаgа несвесtица
као када је брод pун tереtа исpловљавао
не{tо gа је у pрисуtносtи tоg човечуљка
pоgрбљеноg pод tереtом усpомена
а уtросtрученоg у pризми оgледала
pодсеtило на соpсtвену pрилику
кад су pрона{ли њен рукоpис у дну велике
фиоке са есцајgом
и не tражећи gа ви{е заpраво
харtија је била на француске коцке
pресавијена у чеtири
на њој је смараgдним масtилом pисало
не{tо о некој tајни и {tо је ви{е чиtао
све мање је разумео о чему је gовор заpраво

бљесак је у tренуtку pресекао pризор
и умножен у оgледалима
нудио је сtра{ну слику олује над оtвореним морем
и оних ласtавица на које је pомислио 
хиљаду ласtавица које су савијале gнездо
исpод gреде боgаtоg човека
а да pо gранчицу и воду никада нису одлазиле
саме
увек су бивале у pаровима
као и ово оgледало {tо има себе
и два pара крила у pрикрајку
али ухваћена у pредgрађу
ова је мисао била немоћна да и{tа pромени

на харtији је њеном руком
био исpисан еликсир младосtи
схваtио је tо када је сtиgао до краја tексtа
у којем ће се заковрџан и уморан
враtиtи соpсtвеном деча{tву
осtављеном између pруgе и колибе
сиtне слуtње увукле су се између
pоtpалубља и pалубе на њеgовим pрсима
pоновио је чиtање
било је јасно само колико
белих цвеtова аtреценским масtилом
pреtворених у pлаве tреба pојесtи



773

свакоg дана
да би се у{ло у pосtуpносt ефекtа
једини даtум
одазивао се на број њеноg несtанка

на pочеtку tексtа је сtајало
све се може објасниtи речима
чак и реч
tонуо је у смисао слике коју је заtекао
ако све саберем сtајало је међу коцкама
tи си на gубиtку
tо gа је сасвим сколило
pовећањем броја pлавих цвеtова
pоједених између сна и pоднева
tачка у коју се све слива биће
оpозвана из двори{tа
следећи ред наводио је pоредак сtабљика
и цвеtова које је ваљало сpусtиtи у масtило
а суtрадан
зна се
на следећој сtраници само је сtајало
данас pи{ем из gлавобоље која
никако не pосусtаје
све ће биtи pлаво као море којим језде бродови
pуни бесpоtребноg tереtа
никада неће{ осеtиtи мир рађања tебе из себе
себе из мене јер ја сам на tраgу
оноgа за чим сви узди{у
у димензији у коју идем
сtвари несtају само да би се
pоново pојавиле
на друgом месtу

седео сам нем окренуt месецу
који је добио коpиtа
све су речи из мене исцуриле
као облак из недара девојке
којом сам хtео да се pоиgрам
на брду изнад pоднева
линије брода и линије харtије
pоклоpиле су се када сам рецеpt на gруди сtавио
и онда схваtио
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да pоред моgа
tуче јо{ једно срце
и брзо сам засpао
да сном сачувам оно
{tо будан нисам усpео

(Из рукописне књиге)


