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упут ство за упо тре бу мо зга

Бе о град - Оси јек, апри ла 1985.





По све ће но љу ба ви ма.
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Сами са публиком

(Ствар је за ми шље на као пре да ва ње. Пре да вач је 
у ства ри пре да ва чи ца. Осо ба, би ће или лич ност жен ског 
по ла, са или без се кун дар них ка рак те ри сти ка исто га. 
Не бит них го ди на. Мо же да бу де на ли ни ји и плат фор ми 
тек ста ко ји го во ри, да кле бом ба а мо же и на кон тру... Ана-
ли зом тек ста не ће те от кри ти њен ка рак тер. Мо ра те 
са ми да га из ми сли те или да ко ри сти те ме тод “ја у да тој 
си ту а ци ји”. То ком пре да ва ња она ко ри сти ра зна атрак-
тив на пре да вач ка по ма га ла: кар те ана том ског атла са, 
фо то гра фи је, гра фи ко не, ди ја по зи ти ве, школ ску та блу и 
ви део бим... Са свим као ова мо дер на пре да ва ња о ко је че му. 
Пре не го што уђе чу је се зво но за по че так ча са.)

До бро ве че! До бро до шли на убр за ни курс Ка ко 
по ста ти же на ко јој се све пра шта. Се ди те. Опу сти те се. 
И скон цен три ши те се. Бе ле же ње ни је до зво ље но. По сле 
ча са мо же те да ку пи те скрип та.

Да кле, ова ко:
Фран цу ски пи сац Ан ри Ми лон де Мон тер лан на-

пи сао је у не кој од сво јих књи га:
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Мирјана Ојданић

По сто ји јед на дра стич на по де ла ме ђу љу ди ма о 
ко јој се пре ма ло во ди ра чу на - а то је по де ла на љу де 
ко ји ма се све пра шта и на љу де ко ји ма се не пра шта 
ни шта, ма да ови дру ги че сто има ју мно го ви ше по зи-
тив них људ ских осо би на !!!

Го спо дин Мон тер лан је сте био же но мр зац и би ло 
би те шко до ка за ти да је био ху ма ни ста, али као што се то 
ци ни ци ма че сто до га ђа, у овом слу ча ју ус пео је да убо де 
исти ну.

Освр ни те се са мо на би блиј ски про блем блуд ног 
си на, па ће вам од мах би ти ја сно: пр во - да је про блем 
ве чан и дру го - да се мно го ви ше ис пла ти би ти блуд ни 
син по врат ник не го онај до бри ца ...као што се и ина че 
ви ше ис пла ти би ти по врат ник... Кад се вра тиш, сви ти се 
ра ду ју, а ко мо же да ти се ра ду је ако му се стал но мо таш 
око но гу?

Си гур но сте и са ми уочи ли да не ки љу ди ре до ви то 
ка сне на по сао и то, не са мо да им се опра шта, не го се сви 
још и об ра ду ју кад их ви де на по кон по ја вље не. Дру ги ма се 
пак зло пам ти и ако су са мо јед ном за доц ни ли 10 ми ну та 
јер се бр зи воз у ко ме су се на ла зи ли су да рио са ави о ном у 
бри шу ћем ле ту. Јер, за бо га, ка кав је то на чин ићи на по сао 
бр зим во зом и још се су да ра ти са ави о ни ма!

Ко је шта ри је!
Исто та ко зна те да је пу ше ње ско ро сву да стро го 

за бра ње но. Али не сви ма. Не ко га ухва те код дру гог ди ма 
и оде ру га за ка зну, а има и оних ко ји ма опро сте... Све за-
ви си од то га да ли спа да у осо бе ко ји ма се пра шта или пак 
у оне ко ји ма се не пра шта. Ту не ма не ког ве ћег зна ча ја то - 
шта сте пу ши ли. Бит но је, до ду ше, ко ме... али по сле ће мо 
о то ме.
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Сами са публиком

Та ко ђе сте при ме ти ли да се не ким да ма ма узи ма 
као део љуп ко сти што тро ше огром не су ме па ра на све и 
сва шта док се дру ги ма за ме ра ако са мо ку пе кре му про тив 
бо ра. И то, не са мо да им се не опра шта ку по ви на кре ме, 
не го им се узи ма за зло и са ма чи ње ни ца што има ју бо ре, 
за тим чи ње ни ца што уоп ште ста ре а, као по сле ди ца то га 
и сам фа кат да вре ме про ла зи њи хо ва је кри ви ца.

Не ма мо реч ко ја озна ча ва осо бу ко јој се пра шта 
за раз ли ку од оне ко јој се не пра шта. У је зи ку по сто је 
тер ми ни НЕ ВИН И КРИВ. Не ви ни ма не ма шта да се 
пра шта, па за то њи ма ни ко ни шта и не пра шта. Кри-
ви ма има - па се њи ма ле по и пра шта. 

Овај фе но мен до са да ни кад ни је озбиљ но про у-
ча ван.

По сто је мно го број не и ра зно вр сне ка те го ри је љу ди 
ко ји ма се све за ме ра, али они ни су пред мет на шег из у ча-
ва ња.

За ни ма ју нас они ко ји ма се пра шта. Њих има са мо 
две основ не вр сте а то су:

- они ко ји ма се пра шта са осме хом сим па ти ја ма и 
за ви шћу или шар ме ри и

- они ко ји ма се пра шта са мр жњом, стра хом и пре-
зи ром или ти опа сни лу да ци.

Што се по сле ди ца ти че са свим је све јед но ко јој 
гру пи при па да те. И шар ме ри и опа сни лу да ци жи ве ла-
год но, али по што ве ћи на љу ди ипак же ли да бу де во ље на, 
обра ти ће мо пр во па жњу на то - ка ко да се увр сти те у 
гру пу шар ме ра? 

Ви са да ми сли те да ја при чам ко је шта јер је шарм 
на вод но уро ђе на осо би на, а кад би мо гао да се на у чи, 
не ма ко га не би са вла дао. На рав но да сте у пра ву... и да 
гре ши те.
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Мирјана Ојданић

Да би смо су зи ли под руч је ис тра жи ва ња, огра ни-
чи ће мо се, овом при ли ком са мо на же не, јер ипак по сто је 
не ке спе ци фич не раз ли ке из ме ђу же на - шар мер ки и му-
шка ра ца - шар ме ра, а по го то во из ме ђу же на и му шка ра ца 
опа сних лу да ка. Ови дру ги су нпр. да ле ко че шћи и број-
ни ји.

(Не же лим да ми сли те ка ко сам ре тро и да ис тра-
жу јем са мо тра ди ци о нал ну, би о ло шку же ну. Ис тра жи ва ње 
се од но си на сва ку осо бу ко ја се осе ћа као жен ско, без об-
зи ра на то шта но си у пре по на ма. Ово је со ци јал но-пси хо-
ло шки фе но мен ко ји не ма ни ка кве ве зе са би о ло ги јом, ни 
са при ро дом уоп ште. Уоста лом, да нас ни шта не ма ве зе са 
при ро дом, по што ње ви ше та ко ре ћи и не ма.) 

Да кле, да би сте би ли же на ко јој се све пра шта по-
треб но је пре све га да има те:

- ду гач ку ко ли чи ну но гу,
- огром ну за пре ми ну гру ди и
- мно го број не бе ле и сјај не зу би ће у оча ра ва ју ћем 

осме ху.
- За тим да има те из ме ђу 17 и 37 го ди на и да се, по 

мо гућ но сти зо ве те Ан ђе ли на Жо ли или Ма до на.
Ако вам пак, ово ни је да то, а сва је при ли ка да ни је, 

по што је, кад сте се ви ра ђа ли, мај ка при ро да би ла у фа зи 
не ке тран зи ци је, па сте ис па ли не ста бил ни - на крат ким 
и де бе лим но га ма, са рав ним гру ди ма и бро јем зу ба ре-
ду ко ва ним на де сет пред њих ко ма да - то јест ако ни сте 
ро ђе ни под срећ ном зве здом мо ра ће те да се по слу жи те 
гла вом.

Зна чи: Гла ва
Вр сте гла ва и на чи ни упо тре бе:
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Сами са публиком

Гла ва је гор њи екс тре ми тет ко ји се на ла зи на, нај-
бо ље ду гач ком, вра ту а слу жи:

- за но ше ње фри зу ре,
- за кли ма ње,
- за екс по ни ра ње ску по це ног ше ши ра или на у шни ца 
- и ... за још не ке ма ње ва жне де лат но сти.
Мо же да се ко ри сти у раз не свр хе, при ме ри це:
- у свр ху за би ја ња го ла, ка ко је че сто ко ри сте фуд-

ба ле ри,
- он да у свр ху при ма ња ша ма ра по ле вом обра зу и 

пру жа ња де сног за слич ну рад њу, ка ко је ра би ма њи број 
бу да ла и вер ских фа на ти ка.

- Гла ва се, осим то га мо же упо тре би ти за про би-
ја ње зи да, обич но без у спе шно, што упра жња ва ју та ко-
зва не “уси ја не гла ве” и за не мар љив број љу ди ко ји се бе 
сма тра ју “прин ци пи јел ни ма”.

- Мо же се, за тим, гла ва ис ко ри сти ти та ко да се да 
за отаџ би ну или за љу бав. Мо же се жр тво ва ти и за не ку 
дру гу иде ју али они ко ји да ју гла ву за иде ју обич но не-
ма ју ни шта дру го да дад ну!

- Гла ва се, осим то га мо же из гу би ти. Ова кав ма лер 
се че сто де ша ва за љу бље ни ма, љу бо мор ни ма, упла ше-
ни ма, рас тре ше ни ма... За тим умет ни ци ма (по се би це лир-
ским пе сни ци ма, ко ји нај че шће гу бе гла ву - за нов цем!) - 
да кле - не зре лим лич но сти ма.

Има ли ко ва ко ји че сто ну де гла ву за оп кла ду на 
при мер:

“Гла ву да јем да она ва ра му жа!” и слич но. Не 
тре ба им ве ро ва ти! Са свим је си гур но да, ако би сте та кву 
оп кла ду при хва ти ли и до би ли, они не би да ли гла ву. А ви 
је не би сте мо гли узе ти јер је узи ма ње гла ве за оп кла ду из 
не ког глу пог раз ло га ка жњи во. 
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Осим то га, шта ће вам ту ђа гла ва и ва ша вам мо же 
ство ри ти до вољ но про бле ма?!

А што се кла ђе ња ти че... за то су вам бар да нас мо-
гућ но сти нео гра ни че не. Кла ди о ни це су на сва ком ћо шку, 
мо же те се кла ди ти чак и на из бор не ре зул те те, да кле 
уоп ште вам не тре ба гла ва за то.

Бо ље вам је да се кла ди те у не ку си гур ни ју ва лу ту.
Гла ва пак мо же бо ље по слу жи ти за ду бље ње на 

гла ви што ра до чи не те ло љуп ци, за тим јед на вр ста удва-
ра ча, те мно го број ни пол тро ни, ли це ме ри. Ду пе лиз ци, 
што би ре као на род.

Мо же гла ва да се упро тре би и за уда рац... ако у бли-
зи ни не ма по ли ци је. За ова кву упо тре бу гла ва тре ба да је 
вр ло твр да. 

Ина че твр да гла ва ни је уоп ште прак тич на, јер ни је 
упо тре бљи ва ни за ка кве дру ге свр хе, сем по ме ну те. 

Да нас се гла ви ца нај че шће ко ри сти за за би ја ње у 
пе сак, по угле ду на но је ве. Са гла вом у пе ску те шко ће те 
по ста ти би ло шта, а ка мо ли же на ко јој се све пра шта. 
Зна чи, пе сак за бо ра ви те.

Код из ве сног бро ја хо мо са пи јен са гла ва има и свој 
са др жај ко ји се са сто ји од си ве ма те ри је, што се зо ве це ре-
брум, бре ин, мо зак, а слу жи за про из вод њу сплет ки, тра-
че ва, те о ри ја, ви це ва, про је ка та и, по не кад, ми сли.

По сто ји ма ли и та ко зва ни ве ли ки мо зак. Не ки сма-
тра ју да исто ри ја иде ова квим то ком за то што је ве ли ки 
мо зак код чо ве ка за пра во зло ћуд ни ту мор на ма лом мо згу, 
ко ји је то ком раз во ја ге нет ски му ти рао. То ни је до ка за но, 
али ни је ни опо врг ну то.

У ши рем дру штве ном сми слу мо зак слу жи за ис пи-
ра ње. Ис пи ра ње мо зга вр ши се нпр. у свр ху по сти за ња чи-
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сто те на ци је и по слу шно сти. Исти ефе кат тј. чи ста на ци ја 
мо же се по сти ћи и са пу ном, али то још не ма до вољ но ши-
ро ку при ме ну у шта се мо же те и са ми уве ри ти ако уђе те 
у јав ни пре воз. По слу шност се мо же по сти ћи и ба ти на ма, 
али је то пре ва зи ђе но... бар на па пи ру и у јав но сти.

Ис пи ра ње мо зга вр ши се и у мар ке тин шке свр хе, 
ре кла мом, но по што је то та ко ђе вид по слу шно сти не ће мо 
се на ње му са да за др жа ва ти. По слу шни ци сва ке вр сте су 
ка те го ри ја ко ја нас нај ма ње за ни ма. Њи ма се не пра шта 
ни шта.

Ма да ве ли ка ве ћи на по сед ни ка си ве ма те ри је не 
упо тре бља ва исту, она ипак има ве ли ки по тен ци јал при-
ме њи во сти. То јест - си ва ма те ри ја, а не ве ли ка ве ћи на! 
(Ве ли ка ве ћи на вре ди са мо на из бо ри ма и то са мо у де мо-
кра ти ји, а мо зак мо же да по слу жи че шће.)

- Ах, да, при ме њи вост, од но сно упо треб на вред-
ност си ве ма те ри је ме ри се ко е фи ци јен том ин те ли ген ци је 
и озна ча ва са IQ.

Је дан од нај про сти јих, нај вул гар ни јих и нај ба нал-
ни јих а на рав но нај ра спро стра ње ни јих на чи на упо тре бе 
мо зга је упо тре ба исто га у свр ху сти ца ња но ва ца.

Ако вам по ђе за ру ком да стек не те ве ли ку ко ли-
чи ну ло ве, ауто мат ски по ста је те же на ко јој се све пра шта. 
Па ће мо због то га и раз мо три ти овај по сту пак.

Да кле - при ме на си ве ма те ри је у свр ху сти ца ња 
па ра:

Озбиљ не па ре мо гу се до би ти по бе дом у коц кар-
ни ци, на из бо ри ма, у ра ту, за тим тр го ви ном (нај ви ше 
на дро га ма, оруж ју, ле ко ви ма) или у бан ци... ако вас не 
ухва те. Мо же и у би зни су, та ко ђе ако вас не ухва те. Али 
све су ово тра ди ци о нал но му шке де лат но сти, а нас ов де 
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пр вен стве но за ни ма ка ко се по ста је же на ко јој се све 
пра шта, па зна чи и ка ко се по ста је екс та бо га та же на.

За пам ти те: ма ло бо гат ство се не пра шта, са мо ве-
ли ко. Ако се да кле од лу чи те за ова кав пут не сме те ста ти 
на по ло ви ни, то је нео про сти во. А по што до вр ха стиг ну 
рет ки, или бар рет ко стиг ну жи ви, ова кав план је до ста 
ри зи чан. 

Још увек ни је на уч но утвр ђе но на че му се за сни ва 
за блу да да но вац мо же те за ра ди ти ра дом, али то се би, као 
и мно ге дру ге при ми тив не пред ра су де мо ра те из би ти из 
гла ве! Ame ri can dre am о мла дом и ле пом би ћу што је од 
пе ра ча су до ва по ста ло ми ли јар дер је - бај ка за ма ле кре-
те не! Мо же... ако је до тич ни мла ди су до пер имао стри ца 
ми ли јар де ра, ко ји је ода пео у нај бо љим го ди на ма, не 
имав ши бли же род би не, па чак ни ма че та ни ку че та ко ме 
би оста вио ло ву. 

По што код нас љу ди, а то зна чи и ми ли јар де ри без 
бли же род би не и не уми ру (јер не би има ли од че га да 
умру!) - ви се не мо же те на да ти та квом рас пле ту. На ра во-
у че ни је: не пе ри те су до ве - то је без на де жна де лат ност!

Да је за блу да о то ме ка ко се но вац мо же за ра ди ти 
ра дом и код нас вр ло рас про стра ње на све до чи чи ње ни ца 
да огро ман број мла дих љу ди тра жи по сао. (Ово, ус пут, 
до ка зу је и да су мла ди на ив ни што ни је ни шта но во, али 
по што је мо дер но до ка зи ва ње но тор них чи ње ни ца - не ћу 
ни ја да из о ста нем!) На тим по сло ви ма ко је они тра же по 
4-5 го ди на је два мо же да се за ра ди за го ли жи вот, а и то 
са мо ако има те здра ве и имућ не ро ди те ље.

За по сли ти се да нас зна чи - сте ћи мо гућ ност да гла-
ду је те о вла сти том тро шку!
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По сто ји са мо је дан раз лог ре ле ван тан за за по шља-
ва ње, а ње га је нај бо ље де фи ни сао је дан наш глу мац сло-
бод њак. Он је ре као: Мо ра ћу да се за по слим да не бих 
ви ше мо рао да ра дим.

Да кле, ако сте мла ди, пу ни рад ног ела на, а уз то 
обра зо ва ни и та лен то ва ни нај го ре што мо же те ура ди ти 
је - да по тра жи те по сао. Ево за што:

Пр во - то је не по пу лар но.
Ако тра жи те и не на ла зи те по сао, не ми нов но ће те 

пре или ка сни је по ста ти џан др љи ви, бр љи ви, до сад ни 
сво јој око ли ни, а око ли на во ли ве се ле и рас по ло же не љу де 
по прин ци пу: смеј се и ка да би пла ка ти хтео! Уоста лом, 
мо же те да бу де те ве се ли или да бу де те око ли на, што се 
не пре по ру чу је јер се око ли ни ни шта не пра шта.

Дру го - то је нео ри ги нал но!
Уто пи ће те се у ма су већ по ме ну тих тра га ла ца а 

не ма го рег ута па ња од ута па ња у ма су! До ду ше, ни је на-
ро чи то ори ги нал но ни да вас не ко дру ги из др жа ва, али 
бу ди те без бри ге - ту нео ри ги нал ност ће вам опро сти ти 
ши ра око ли на. Што се пак ти че уже око ли не, тј. оне ко ја 
вас но си на гр ба чи - она ће вам опро сти ти ма ло те же али 
увек има те мо гућ ност да кри ви цу пре ба ци те на ши ру око-
ли ну.

Тре ће - то је не де мо крат ски!
Јер, ако сте мла ди, обра зо ва ни и та лен то ва ни, ви 

ће те кад тад не где, нео пре зно, под ву ћи те сво је ква ли те те, 
а то је ели ти стич ки без о бра злук пре ма ста ри ма, не та лен-
то ва ни ма и нео бра зо ва ни ма, јер им пли ци ра да ни смо сви 
исти и јед на ки за шта су се бо ри ли они ко ји су се бо ри ли. 
Јер ло гич но, зна те, за јед на кост се увек бо ре они ко ји су 
го ри. За што бих се ја бо ри ла за јед на кост са ва ма, ако сам 
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бо ља од вас? Ето! Исто ова ко као што се ви љу ти те кад 
ја ва ма то ка жем та ко ће се на љу ти ти и сви они ко ји ма 
ви ка же те то исто! Знам, знам, знам да ми не ве ру је те јер 
ми сли те да су да нас баш мла ди у мо ди. У пра ву сте. Је су 
мла ди у мо ди... Али ма то ри вла да ју. А док се мла ди поп ну 
на власт - би ће и они ма то ри!

Че твр то - ства ра ће те гу жву на тр жи шту ра да, а 
шал те ра ши ко ји та мо ра де не во ле гу жву. Они су уста ли у 
7 ују тро, про шли кроз са о бра ћај ни кр кља нац, за тим кроз 
ску пу и ло ше снаб де ве ну пи ја цу, па кроз смр дљи ви би фе 
за пи је ње пр ве ју тар ње ча ши це “ с но гу” и је два сти гли на 
сво је рад но ме сто да на ми ру про чи та ју но ви не и да до-
руч ку ју. А са да - ви им бу љи те у уста док је ду сво ју пр ву 
ју тар њу пље ска ви цу с ку пу сом и лу ком или пи цу с на по-
ли тан цем. Још је го ре ако су нпр. на ди је ти а ви бле не те у 
њи хо ву те гли цу са ба ре ним пи рин чем и рен да ном шар га-
ре пом. Па, мо лим вас - то ни је ле по. То је не при стој но!

Има ју они сво је пла но ве раз во ја. Ако им за тре-
ба те да вас пре ква ли фи ку ју од кро ја чи це брус хал те ра у 
мон те ра про пе ле ра за хе ли коп те ра - они ће вас и са ми по-
зва ти. Не ма по тре бе да ви си те код шал те ра и ре ме ти те им 
ва ре ње до руч ка... но ви на... жи во та...

Њи ма је све то и без ва шег бу ље ња те шко свар-
љи во.

Пе то - ро ђен дан.
У сва кој мол би за по сао оба ве зно се по ми ње го-

ди на и да тум ро ђе ња, а сва ки до ку мент где се тај по да так 
ја вља, по тај но је упе рен про тив жен ског ро да и ни је до бар 
за здра вље.

Уоста лом, јед ној пер спек тив ној же ни уоп ште ни је 
по треб но да ра ди. Кроз чи та ву исто ри ју би стре же не 
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су удру жи ва ле свој та ле нат за тро ше ње са не чи јим та-
лен том за за ра ђи ва ње!

Из гле да ће вам кон тра дик тор но у од но су на оно 
што сам ра ни је ре кла - тј. да се же ни ко ја има ло ве све 
пра шта кад ка жем да за же ну уоп ште ни је до бро ни да 
има но ва ца.

Же на ко ја има пу но па ра ни кад ни је си гур на да 
ли се у њу за љу бљу ју због ње ног бо гат ства или због ње 
са ме.

Та ква не си гур ност под ри ва са мо по у зда ње, ре ме ти 
ме та бо ли зам, па до во ди до пре те ра ног мр ша вље ња или 
пре те ра ног де бља ња, за ви сно од то га да ли сте орал ни или 
не ки дру ги сек су ал ни тип. Што да ље во ди ка то ме да се у 
вас ни ко и не мо же за љу би ти - сем ра ди па ра!

И - та ко стреп ња по ста је исти на, а као што зна мо, 
ни стреп ња, а по го то во исти на ни је до бра за тен.

Да кле, да за кљу чи мо:
Да би сте по ста ли же на ко јој се све пра шта пот пу но 

је не по треб но да има те по сао (јер ако би сте има ли по сао, 
мо гли би сте па сти у ис ку ше ње да не што и ра ди те, а ко 
ра ди тај и гре ши а мно го је бо ље би ти гре шна же на на 
не кој дру гој осно ви, не го на по слов ној.)

Ни је ва жно ни да има те но ва ца, што смо та ко ђе об ја сни ли.
Ва жно је да бу де те шар мант ни.
А да би сте би ли шар мант ни нај ва жни је је и ап со-

лут но нео п ход но да бу де те та јан стве ни!
Та јан стве ност је кључ на осо би на же на ко ји ма се 

све пра шта. 
Она се нај бо ље по сти же пу тем треп та ња ду гим гу-

стим тре па ви ца ма и мо на ли зин ског осме ха раз ву че ног 
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пре ко ду бо ке ћут ње. Тре па ви це мо гу да бу ду ве штач ке, 
али ћу та ње, нор мал но, мо ра да бу де пра во...

Ов де, на рав но, има мо про блем...
По што ве ћи на же на успе ва да са вла да ве шти ну ћу-

та ња тек ка да умре и ка да то ви ше ни че му не слу жи, мо-
ра мо да ка же мо не што о то ме ка ко тре ба да го во ри те кад 
већ не мо же те да др жи те је зи чи ну за зу би ћи ма.

Од но сно, ако већ мо ра те не што да ка же те гле дај те 
да то бу де што не ја сни је, та ко да са го вор ник ни кад не 
мо же са си гур но шћу зна ти шта сте под тим ми сли ли, и да 
вас не мо же ухва ти ти за реч. 

Упам ти те: па мет на же на мо же се ухва ти ти за све 
- осим за реч!

Од лич на је на при мер ре че ни ца ти па “ Ушла сам у 
ње го ву со бу и на шла га би је сна...” Где се не зна ко је био 
бе сан, она ко ја је ушла у со бу или пак онај ко ји је био 
у со би. Или:” Идем код сна хе да уби јем зми ју!” где ни 
Шер лок Холмс не мо же по у зда но да утвр ди ко ме пре ти 
смрт на опа сност - снај ки или зми ји, или је снај ка зми ја... 
или је све то не ка ме та фо ра. 

Ме та фо ра је увек од лич на ствар, што и са ма реч 
ка же. Реч ме та фо ра је, на и ме сло же ни ца од ме та и фо ра. 
Ме та, као што зна те зна чи циљ, а фо ра зна чи фо ра. Фа зон. 
Да кле циљ вам је фа зон.

Ову ве шти ну за пе тља ва ња мо же те нај бо ље да са вла-
да те ако као уџ бе ник ко ри сти те књи ге не ких са вре ме них 
ли те ра та ко је и она ко не мо гу ни че му дру го ме по слу жи ти 
сем, ето то ме и... евен ту ал но, за умо та ва ње смр зну те ри бе! 
Та мо има кра сних ре че ни ца као нпр. “Се де ли смо из ме ђу 
сте пе ни ца”. Шта то зна чи?

Ни шта, али је пи сац об ја вио ро ман.
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Ипак, ако ни сте ро ма но пи сац или из ви ни те на 
из ра зу - пе сник, ви тре ба да има те ме ру и да не зло у по-
тре бља ва те ме та фо ри чан на чин из ра жа ва ња ка ко не би 
до нео не га тив не ефек те. На при мер ре че ни ца :”Пре ћи ћу 
ти глат ко пре ко гр кља на и гр ла бе ло га  пре храм бе но од-
брам бе ним ору ђем ако се опу стиш и одеш у цар ство 
сно ва, на пу стив ши ме.” Ни ка да не ће де ло ва ти та ко функ-
ци о нал но као: “За кла ћу те, ако за спиш!” 

У исто вре ме по гр да ђу бре јед но! увек мо же ле по 
да се за ме ни ре чи ма се кун дар на си ро ви но! Без гу бит ка 
у ефек ту. Чак ће те оста ви ти ути сак да би ра те ре чи и вла-
да те со бом!

Ни у ово ме не тре ба пре те ри ва ти, јер на при мер 
псов ка: у ва ги ну ма те ри ну не мо же да оба ви по сао као 
она ко ја се у на ро ду обич но ко ри сти. Зву ча ло би ма ло не-
тем пе ра мент но и фалш.

У ве шти ну во ђе ња кон вер за ци је спа да и ка че ње за 
не бит но. Осо би то је ва жно да се увек, баш увек ка чи те 
за не бит но и да ни кад не го во ри те о бит ном. Јер бит но је 
озбиљ но, озбиљ но је до сад но а љу ди су ве ћи ном до сад ни 
са ми се би, па вам не ће опро сти ти ако то бу де те и ви. 

При мер број 1.: Сце на са љу бо мор ним му жем.
МУЖ: ( љут као звер ка) Шта си то раз го ва ра ла са Пе ром 
Шва ле ром чи та вих по ла са та ис пред ба кал ни це?
ВИ: (на ив но, ни ма ло збу ње но) Ис пред ко је ба кал ни це, 
ми ли?
МУЖ: (мра чан као су ро ва ствар ност) Ис пред оне ба кал-
ни це на ћо шку 29-тог но вем бра и 1-ог ма ја, шта се пра виш 
лу да!!!
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ВИ: (стр пљи во, љу ба зно, мај чин ски над моћ но) Не ма ни-
ка кве ба кал ни це на углу 29-тог но вем бра и 1-ог ма ја, 
ду шо.Ти си опет не што по бр као! Та мо је мо бил-шоп.
МУЖ: (ур ли че, као сва ки ра ње ни ма чо) Од го ва рај кад те 
пи там! Шта имаш ти то ли ко ду го да ћу ћо риш са Пе ром 
Шва ле ром?
ВИ: Ка да, ма цо?
МУЖ: Си ноћ до ђа во ла!!!
ВИ: (бе за зле но): Си ноћ, а где љу ба ви?
МУЖ: Ис пред ба кал ни це на углу Пр вог ма ја, ви део 
сам те!
ВИ: (ста ло же но и не жно) Ми ши ћу, ба кал ни ца се на ла зи 
на углу 22-ог ма ја и Де ве тог де цем бра, ви ди се да ни кад 
не идеш у шо пинг! Са мо ја те глим за ову ку ћу. И опет си 
по ме шао да ту ме. Кла дим се да не знаш ни ка да ми је ро-
ђен дан! Не  знаш ни ко ли ко сам ти де це ро ди ла. Хај де, 
ка жи ако знаш! Дво је или тро је? Шта је? Ја сам про сто ин-
вен тар у тво јој спа ва ћој со би!
МУЖ: (пот пу но за бе зек нут) Ка ква де ца, по бо гу же но! Па 
ми уоп ште не ма мо де це...
ВИ: А за што не ма мо, ха? За што ми не ма мо де це? За то што 
ти ме не не во лиш, не при ме ћу јеш ме...

Ов де је по треб но да пу сти те не ку вре лу су зи цу и 
он ће, ако сте у пр вој пе то љет ки бра ка за бо ра ви ти све и 
по че ти да вас те ши.Ако сте пак у дру гој пе то љет ки за лу-
пи ће вра ти ма и оти ћи у не по зна том прав цу ( ка фа не) - да 
уте ши се бе...

Е, та да ће те ви на зва ти Пе ру Шва ле ра и ре ћи му да, 
ако вас за и ста во ли, пре ме сти ба кал ни цу са угла 29-ог но-
вем бра и Пр вог ма ја на угао 29-ог ма ја и 22-ог де цем бра. 
Ре ћи ће те му, да ље, ка ко ви ве ру је те да вре ме ви те зо ва 
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још ни је про шло и ка ко би ћо шку Пр вог ма ја мно го бо ље 
при ста ја ла по сла сти чар ни ца Осми март! Итд.итд.

Ве шти на хва та ња за не бит но та ко ђе ће вам би ти 
нео п ход на ако же ли те без те жих по сле ди ца да пре ки не те 
не чи ју гња ва тор ску при чу.

 Љу ди не во ле да им по ка зу је те ко ли ко су вам до-
сад ни, па су за то и из ми сли ли да је не при стој но пре ки-
ну ти са го вор ни ка у по ла ре чи. Ме ђу тим, ако по шту је те 
ово пра ви ло Бон-то на до га ђа ће вам се да вам све кр ви не-
за о ве-шо го ра-снај ка на по ро дич ном руч ку поч не да при ча 
свој жи во то пис (СиВи) и да до са ме тор те не стиг не да ље 
од 1948 го ди не. Што зна чи да сте ње не рат не стра хо те мо-
ра ли да пре жи ви те баш ... ту не где.. око пра се ћег пе че ња. 
То ли ко при стој но сти би си гур но оп те ре ти ло ва шу про-
ба ву!

При стој ност је, као та ква, и ина че јед на вр ло не-
прак тич на осо би на, али о то ме ће мо ка сни је.

Зна чи, ако вам не ко поч не при чу на при мер ова ко: 
”Кад је мог ба бе де да пре пли вао Ду нав ја ну а ра ме се ца 
иља ду де вет сто че тр не сте го ди не лед је био де бо по ла 
ме тра и... Сва ка ко упад ни те у пр вој па у зи за узи ма ње ва-
зду ха, јер ако де да до пли ва на дру гу оба лу - об ра ли сте бо-
стан! Ја сно тре ба да во ди те ра чу на о то ме ка ко упа да те. 
Ни ка ко не сме те с по вла ђи ва њем ре ћи: “Ве ру јем, Ду нав је 
хла дан за то што из ви ре у Ал пи ма ис под Швар цвал да...” 
Јер ако бу де те на ње го вој стра ни - на ра тор ће да се на ва ди. 
А са свим је мо гу ће да је до тич ни де да имао 1916-те тек 
18 го ди на, а бо гу ду шу дао тек у осам де сет и тре ћој што 
зна чи да вам оста је да са слу ша те још 65 го ди на ње го вог 
жи ти ја. Уз бу дљи вог, за ле ђе ног, пли вач ког жи ти ја.
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Исто та ко ни је упут но пи та ти ка ко је и за што го-
спон де ки ца пли вао кад је лед био де бео по ла ме тра?! 
Сва ко би се увре дио да га ухва ти те у та ко глу пој ла жи, по-
го то во ако та лаж пред ста вља по ро дич ну тра ди ци ју.

Ве шти на ка че ња за не бит но са сто ји се упра во у 
то ме да бр бљив ца ески ви ра те не увре див ши га. 

За то је нај бо ље уско чи ти са не чим што не ма ама 
баш ни ка кве ве зе и што ће са го вор ни ку сје ба ти, пар дон 
уни шти ти кон цен тра ци ју у ко ре ну. На при мер:” Јао, фан-
та стич но! А, за ми сли те, знам не ке пер со не чи ји пра-
де до ви уоп ште ни су зна ли да пли ва ју! Обич ни ско ро је-
ви ћи, раз у ме те? Ни су уме ли чак ни да ски ја ју...”

Про тив ник мо ра да бу де не са мо кон стер ни ран ова-
квим обр том, не го ће упа ди цу схва ти ти као ком пли мент, 
јер ис па да да је пра де до во ле де но пли вач ко уме ће пра у ну-
ко ва лич на за слу га и ква ли тет. И вук сит и ов це на бро ју. 

Ди вље ње је та ко ђе осо би на же на ко ји ма се све 
пра шта.

На рав но, ра ди се о јав ном ди вље њу се би ко је из-
гле да као ди вље ње дру ги ма! 

На при мер, ка же те при ја те љи ци: ”Кра сна ти је 
та ха љи на, имам и ја исту та кву!” На рав но, ако је то 
исти на, чим до ђе те ку ћи, ба ци ће те сво ју ха љи ну. Или још 
бо ље, по кло ни те је не кој ба бе ти ни из ком ши лу ка. Што од-
врат ни јој.

Кад се ма ло ис прак си ра те у ово ме, успе ва ће вам 
да, по сле ова квих ком пли ме на та, ва ша при ја те љи ца ба ци 
свој при ме рак ха љи не. До вољ но је са мо да прет ход ној ре-
че ни ци љу ба зно до да те:” Из гле да као из Бу ти ка, а ја сам 
је ку пи ла на рас про да ји у Пр ча јев ци ма. Би ла је јеф ти-
ни ја од при стој них га ћа. Са мо, те би мно го бо ље сто ји, 
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јер си кон фек циј ски тип. А ја! Ви ди са мо ко ли ке су ми 
но ге! До ра ме на!”

По не кад, ето, тре ба да уба ци те по не ку са мо кри-
тич ку опа ску, али увек па зи те да то бу де жа ље ње на вр-
ли ну, а ма не ни ка ко, ни кад не по ми њи те. Љу ди то че сто 
ра де са свим нео ри ги нал но:”Нај го ре је код ме не што сам 
до бар и по штен.” Ма да је прин цип у ре ду, то је стра шно 
отр ца но. Би ће бо ље да се по не кад по жа ли те ка ко су вам 
тре па ви це та ко не сно сно ду ге и гу сте да ни на ха вај ском 
сун цу не мо гу да вам по цр не под оч ња ци, што вас до во ди 
до лу ди ла... Зу би су вам та ко ја ко се љач ки здра ви да ни кад 
у жи во ту не ће те упо зна ти ни јед ног зу ба ра, а они су та ко 
сим па ти чан свет. Ах.

Ако вас је по зна ни ца не што стра шно, али баш 
гад но на љу ти ла, он да јој се мо же те по жа ли ти ка ко ве че-
ра ва те по че ти ри пу та, а ни ка ко вам не успе ва да се уго-
ји те. Ипак, са овом при чом бу ди те оба зри ви и ко ри сти те 
је са мо у слу ча ју крај ње ну жде. По сто ји опа сност да се по-
зна ни ца због ова кве при че про пи је или уби је.

Кад смо већ код кон вер за циј ских ве шти на, тре ба да 
зна те ка ко љу ди бес крај но во ле да бу ду пи та ни. (Се ти те се 
са мо оне сво је вре ме не опо зи ци о не кам па ње: ”Ми пи та ни 
ни смо”.) За што да им не при у шти те то ма ло за до вољ ство? 
Пи тај те их увек: ко ли ко је са ти? Шта ми сле ко ји је да нас 
да тум? Мо жеш ли се, Бо га ти, се ти ти шта оно бе ше Кар ло 
Ће ла ви Пи пи ну Ма лом, па ше ног или де вер? Ко ли ко ли је 
са да го ди на Бри жит ки Бар до и та ко да ље.

На тај на чин ство ри ће те им илу зу ју да сте им 
да ли мо гућ ност да из ра зе сво је зна ње и ми шље ње и уна-
пред ће те за до во љи ти њи хо ву од врат ну по тре бу за по по-
ва њем.
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Ако то не ура ди те они ће се и не пи та ни тр па ти у 
ваш жи вот са сво јим са ве ти ма о то ме, ка да тре ба да уста-
не те, а ка да да лег не те ( и с ким!). Ка ко тре ба да се обла-
чи те и свла чи те. Ка ко да се по на ша те! Ка да да се уда те ( и 
за ко га) а ка да пак да се раз ве де те. Ко ли ко де це да ро ди те 
и ка ко да их од га ја те... Што ће вас јед ног тре нут ка до ве сти 
до то га да их по ша ље те у ... но, па до ђа во ла! Или да за вр-
ши те у луд ни ци, а ни јед но ни дру го не ће вам би ти опро-
ште но!

Ако же ли те да бу де те шар мант ни, то јест, угод ни 
љу ди ма, а да при том не бу де те не у год ни се би вр ло је 
ва жно да увек има те на уму ве ли ку раз ли ку из ме ђу љу-
ба зно сти и при стој но сти.

При стој ност ко ри сти дру ги ма, док ва ма углав ном 
ште ти. Она ће вас на го ни ти да уста је те у ауто бу су не са мо 
они ма ко ји су ста ри ји од вас, не го и они ма ко ји су се отр-
ца ли па из гле да ју ста ри ји. Не са мо труд ни ца ма, већ и пи-
во пи ја ма. При стој ност! Те ра ће вас да слу ша те сту пид на 
фи ло зоф ска раз ма тра ња о то ме има ли жи во та по сле 
смр ти и има ли жи во та пре смр ти! Мо ра ће те да се укла-
ња те са вра та сва ко ме ко на и ла зи с дру ге стра не...

Јед ном реч ју при стој ност ће вам учи ни ти жи вот 
крај ње не ком фор ним!

Љу ба зност, на про тив, учи ни ће вас оми ље ном, а 
не зах те ва ве ли ке на по ре. Ту и та мо не ки сла дак осме јак 
и мал ки це љуп ког ла жуц ка ња у сти лу: Див но сте по цр-
не ли у бол ни ци...Из гле да те две го ди не мла ђи не го ла не... 
и слич но.

При стој ност оп те ре ћу је а љу ба зност осло ба ђа!
Што се ти че ва ших лич них зна ња и спо соб но сти по-

жељ но је да не зна те ни шта и да сте пот пу но не спо соб ни 
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и бес по моћ ни! Ако пак ни сте, он да то ба рем не мој те об на-
ро до ва ти. Јер: - ако ку ца те на ком пју те ру увек ће се на ћи 
не ко ко ме тре ба не што хит но пре ку ца ти, не ких три ста 
стра ни чи ца до су тра ују тро. Ако, не дај Бо же, ши је те - 
би ће те оба ве ште ни о сва ком от ки ну том дуг ме ту и по ки-
да ном рај сфер шлу су у ва шој нај ши рој око ли ни. Тек кад на-
у чи те да штри ка те са зна ће те ко ли ко има те род би не ко ја 
про сто не мо же да оп ста не без ски ја шког џем пе ра!

Чак и ка да са ми опе ре те про зо ре, не мој те то ни-
ко ме при зна ти! Ди ви ће вам се, али ко зна шта чу чи иза 
то га. У зло до ба мо гу да вас за мо ле да то учи ни те и код 
њих јер ви има те злат не ру ке а они има ју 16 про зо ра. 

Све же не ко је има ју “злат не ру ке” по ста ле су ро-
бо ви истих!

Ово мо жда из гле да као да вас на го ва ра ма да бу де те 
па ра зит, али то ни је са свим тач но. Ипак - или ће те ву ћи 
рик ше - или ће те се де ти у њи ма.

“Чо век је увек сло бо дан на не чи ји ра чун!” ка же 
Ка ми у Ка ли гу ли. Шта ће мо, жи вот је бор ба.

Исти на.
О исти ни смо већ ре кли да ни је до бра за тен и да је 

до сад на! Она има још јед ну ве ли ку ма ну - ни је увер љи ва. 
А што је још го ре - њу вам не ће опро сти ти ти.

Су прот но све му че му су вас учи ли од де тињ ства - 
лаж је мај ка ме ђу људ ских од но са!

Бу ди те уве ре ни да ва ша раз ред на ко ја вас је то ком 
чи та вог шко ло ва ња гња ви ла да тре ба го во ри ти исти ну и 
ни шта осим исти не - не оче ку је од вас да јој на де се то го ди-
шњи ци ма ту ре са спе те у ли це исти ну о то ме ка ко је оста-
ре ла ко опа нак, уго ји ла се ко сви ња и про лу па ла ко ста ра 
веш-ма ши на. 



30

Мирјана Ојданић

На про тив, ла га ти мо же те ко ли ко хо ће те. Мо же те 
чак ри зи ко ва ти да стек не те ста тус ор ди нар не ла жов чи не 
- и то има сво ју до бру стра ну. Ни ко вас не ће узи ма ти 
озбиљ но, а иона ко ни је до бро да вас узи ма ју озбиљ но 
- то оба ве зу је!

Је ди но че га се тре ба чу ва ти су до бро на мер не, ми ло-
срд не ла жи. Ако же ни по пут Та ма ре Прес или Мар ти не 
На вра ти ло ве (зна чи де бе лој ко аме рич ка ни жа кла са) ка-
же те да из гле да баш не жно и жен стве но, из ла же те се ри-
зи ку да стек не те ње но по ве ре ње и уда ви ће вас сво јим про-
бле ми ма. Још го ре, мо же вам се де си ти да по ми сли ка ко 
на вас мо же да се осло ни. Не ма ни шта го ре не го кад се 
не ко на вас осла ња! Тај ће вам тра жи ти по др шку до кра ја 
жи во та. И то до кра ја ва шег жи во та, јер они су прак тич но 
бе смрт ни.

Бу ди те она ко ја се осла ња, ни ка ко осло нац!
При зна јем, да ле ко је лак ше го во ри ти исти ну, али то 

се би мо гу да до зво ле опа сни лу да ци, а не шар ме ри. Сва ка 
лаж из и ску је, ако не баш труд, као ми ли срд на лаж, оно сва-
ка ко до ста ма ште. Ако сте пак од ви ше ле њи за ла га ње или 
не ма те по треб ну ма шту,он да го во ри те са мо чуд не исти не 
и, по мо гућ но сти, са мо по ло вич но. На при мер: ако сте ви-
де ли да су на рас кр сни ци чо век и пас че ка ли да се упа ли 
зе ле но све тло за пре ла зак ули це, тре ба ре ћи са мо да сте 
ви де ли п с а ко ји је са че као да се упа ли зе ле но све тло... Чу-
де сна ку ца!

Че сто ће вас са го вор ни ци ина спи ри са ти на ле пу, 
функ ци о нал ну лаж. Мо ра те са мо на у чи ти да то ис ко ри-
сти те.

Ако у по ла зи ме на при мер сло ми те но гу, сви ће ве-
ро ва ти да вам се то до го ди ло на ски ја њу. Не ма ни ка квог 
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раз ло га да их раз у ве ра ва те и об ја шња ва те ка ко сте но гу 
сло ми ли у по дру му док сте пре ко хр пе угља но си ли кор пе-
ти ну др ва ца за пот па лу а је дан вам па цов, де бео ко кр мак, 
ско чио за врат, што вас је упла ши ло и до ве ло до па да. Ако 
до зна ју ову исти ну са жа ље ва ће вас, а љу ди вас са жа ље ва ју 
са мо за то да би би ли из над вас. Осим то га схва ти ће да 
са ми це па те др ва из че га про из и ла зи да не ма те ни пар ног 
гре ја ња ни но ва ца, а ни хра бро сти да се, упр кос пре по-
ру ци вла де, гре је те на стру ју. Све док ве ру ју да сте се из-
ло ми ли на ски ја њу би ће срећ ни. За ви де ће вам и има ће 
злоб ну са тис фак ци ју што сте се ви, ето, скр ља ли на ски-
ја њу, јер они ни су мо гли ни да оду на зи мо ва ње. Чи ни ће 
им се да је то не ка ви ша прав да... За што да им не при у-
шти те ту ма лу илу зи ју о по сто ја њу прав де?

Уоста лом, ако на ва ли те са исти ном - не ће вам по ве-
ро ва ти! Кор па иве ри це, у да на шње вре ме кад се и ли ва де 
гре ју на стру ју и још по врх то га - цап - па цов за вра том, 
па при знај те да то не зву чи баш увер љи во!

Из ви ни те што ћу са да да на ве дем је дан лич ни 
при мер ко ји ће вам илу стро ва ти исту те зу.

Јед ном при ли ком по сла ла сам мај ци хр пу но ва ца 
да вра ти не ке мо је ду го ве и пла ти мо је за о ста ле ра чу не. 
Зна ти жељ ни по штар, ко ји је то до нео, пи тао је:”О! То ћер-
ки ца ша ље за ро ђен дан?” Ма ми, као би строј же ни оста ло 
је са мо да ка же:”Не го ка ко!”

По штар је ствар рас тру био по чи та вом ком ши лу ку. 
Ба бе су о то ме ла пр да ле ме се ци ма. За ви де ле су ма ми и 
при го ва ра ле сво јој де ци. Де ца су би ла кив на на ме не. Ба бе 
од за ви сти, а њи хо ва де ца од му ке, за о би ла зи ли су на шу 
ку ћу кад год су мо гли. То је би ло див но. Ком ши лук ко ји 
вас из бе га ва, а не мо же ни шта кон крет но да вам при го-
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во ри - мо же те ли да за ми сли те ишта леп ше?! При том смо, 
по сло бод ној про це ни, уште де ли бар 3 ки ло гра ма ка фе. 
Вре ме и ше ћер ни смо ни про це њи ва ли.

А шта би, мо лим вас, до би ла мо ја ма ма, да им је об-
ја сни ла ка ко је то пр ви пут у жи во ту да сам јој по сла ла 
ло ву за вра ћа ње ду го ва и ка ко се ње ног ро ђен да на ни кад 
ни ко не се ти бла бла бла бла... Шта би до би ла? Урав ни-
лов ку са ба ку та не ри ма из ком ши лу ка.

Сва ки дан би јој свра ћа ле на ка фу да се жа ле на 
сво ју исту та кву де цу!

Као што сте при ме ти ли по треб но је до ста на по ра 
да би сте се увр сти ли у шар мер ке ко ји ма се све пра шта. 
Упр кос це лом тру ду, мо же ипак да вам се де си да не ус-
пе те. Мо жда има те ан ти па ти чан нос или уро кљи ве очи? 
Шар ме ру је, осим све га, ипак по треб на и не ка вр ста при-
род не уми ља то сти као и не ка вр ста та лен та, до че га се не 
мо же до ћи ни ка квом ло гич ком ана ли зом.

Мно го је лак ше ући у гру пу опа сних лу да ка. До-
вољ на је са мо хра брост.

Ако је по де фи ни ци ји ју на штво вр ли на да са чу ва те 
се бе од дру гих, а чој ство вр ли на да са чу ва те дру ге од се бе 
- он да је ва ма по треб но са мо ју на штво, чој ство не.

На пред ци ти ра ни Мон тер лан је ово из ра зио вр ло 
пре ци зно: “Бу ди те не при јат ни и не ва спи та ни, то је је-
ди ни на чин да вас љу ди по шту ју!”, а Емир Ку сту ри ца то 
исто ка же још леп ше “У жи во ту и у смр ти - не дај ни ком 
да те тр ти!”

Да би сте по ста ли опа сан лу дак ни је нео п ход но да 
не ког уби је те или по вре ди те - то би вам са мо за ком пли-
ко ва ло жи вот. За сва ко днев не по тре бе, ва ма је до вољ но 
да из гле да те лу до и опа сно. Да би сте из гле да ли опа сно, 
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ни је по треб но да но си те жи ле те, лан це, про бу ше не усне, 
те то ви ра не зма је ве и оста лу са та ни стич ку, пан кер ску или 
скин хед ре кви зи ту и ди зајн. На про тив, мно ги ко ји то но се 
из гле да ју сме шно. Ни су вам нео п ход ни ни на па ди бе са 
или хи сте ри је, ко ји бес по треб но ар че енер ги ју.

До ста је да бу де те не пред ви дљи ви. Мо же те, на-
при мер не ста ти са соп стве ног вен ча ња и по ја ви ти се 
на кон ме сец да на као да се ни шта ни је де си ло. Или - про-
коц кај те му жа на кар та ма. “Ср це, пре ђи код Ма ри це, из гу-
би ла сам те на по ке ру.” А ка да хлад но крв но за ме ни те ба-
ки на ин ва лид ска ко ли ца за нов би ки ни - сви ће за зи ра ти 
од вас до кра ја жи во та.

Али, ако сте ку ка ви ца, не мој те ни са ња ти о то ме да 
по ста не те опа сан лу дак. Упам ти те, тре ба мно го ви ше хра-
бро сти и без о се ћај но сти да жр тву је те дру ге, не го да жр-
тву је те се бе. Јер у пр вом слу ча ју на сту па по сто пе ра тив на 
ком пли ка ци ја зва на “гри жа са ве сти” а у дру гом слу ча ју не 
на сту па ни шта - осим са хра не.

Тре ба та ко ђе мно го хра бро сти и из др жљи во сти за 
под но ше ње стал не људ ске мр жње. Баш због те мр жње, 
или авер зи је, не ки те о ре ти ча ри твр де да се опа сним лу-
да ци ма за пра во не пра шта истин ски, не го са мо око ли на 
не сме ни шта да им за ме ри. Па, то је то! Ми ов де не го во-
ри мо о пра вом пра шта њу хри шћан ског ти па, са ка тар зом 
и слич ним за вр зла ма ма. Го во ри мо о кон фор ном жи вље њу 
где ти ра диш шта хо ћеш, а ни ко се не бу ни. Да ли не же ли 
или не сме, за нас је у овој сту ди ји скроз ире ле вант но.

 За раз ли ку од шар ме ра, опа сним лу да ци ма је до-
зво ље но да го во ре исти ну на ро чи то нај не при јат ни ју и 
у нај не згод ни је вре ме.
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Гле дај те љу ди ма пра во у очи и оста вљај те ути сак 
као да зна те све о њи ма и да ће те их ово га тре ну та упи-
та ти: Ле чиш ли ти тај твој мен тал ни си фи лис, Бо га 
ти?

За у век се опро сти те са же љом да бу де те оми ље ни 
ако се од лу чи те да по ста не те опа сан лу дак. Осим ако 
сте по ли ти чар. Опа сан лу дак - по ли ти чар мо же из ве сно 
вре ме би ти чак и оми љен о че му има те у исто ри ји мно-
го број не до ка зе. Хи тлер је, на при мер, сво је вре ме но био 
обо жа ван, од ве ли ког де ла по пу ла ци је. Та ко ђе и Ста љин, 
ма да то са да сви по ри чу. Обо жа ва ње је, што се да ви де ти 
на истим при ме ри ма, ка сни је по ста ло вр ло опа сно. По го-
то во за обо жа ва о це. Обо жа ва лац, као вр ста нас уоп ште не 
за ни ма, јер је он по сво јој при ро ди ин фе ри о ран. Фе но мен 
по ли ти ча ра - опа сног лу да ка, ма да је вр ло чест, ја ипак не 
бих ов де про у ча ва ла јер сам га дљи ва. 

Да кле, огра ни ча вам се на ана ли зу опа сних лу да ка 
ко ји су ипак нор мал ни љу ди. Од но сно же не.

Ни ка да не ће о ва ма ле по го во ри ти а кад ка жу: Ја 
не смем да јој се ус про ти вим, она је лу да.... То зна чи да 
сте по ште ђе ни не при јат них ар гу ме на та и чи ње ни ца. А кад 
ка жу: Пу сти лу ду! - то зна чи да ће би ти по ва шем, јер ко 
би се спо рио с лу да чом!

Од лу дих се не оче ку је ни ка кво раз у ме ва ње, што 
је један од основ них про бле ма па мет них! 

А чим вам не ко на тук не Ви ће те то си гур но раз у-
ме ти... мо ра те од мах да се за ми сли те над сво јим ими џом. 
Мо жда су вас про ва ли ли као озбиљ ну, ра зум ну и па мет ну 
осо бу, што со бом до но си низ не при ли ка.

Па мет ном се ни шта не опра шта - лу дом све.
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Ако сте ствар но за ин те ре со ва ни да по ста не те же на 
ко јој се све пра шта стал но мо ра те има ти на уму основ но 
пра ви ло: тре ба упор но да гре ши те ка ко би има ли шта 
да вам опра шта ју! Оно ме ко не гре ши, не ма шта да се 
пра шта - па се љу ди од вик ну. По сле не пра шта ју ни сит-
ни це.

Код опа сног лу да ка има још је дан ма ли про блем. 
Ње му се ни шта ви ше не пра шта од ча са кад пре ста не 
би ти опа сан и оста не са мо лу дак. Опа сност мо же да из-
мак не ва шој кон тро ли, ако се мо жда ма ло раз бо ли те или 
про сто оста ри те...

За то, раз ми сли те још јед ном. Мо жда је ва ма са свим 
до бро као искре ном и по ште ном ство рењ це ту. Мо жда не-
ма те да ра за шар ме ра ни хра бр сти за опа сног лу да ка...

Ни је то та ко ла ко као што из гле да, а ни је ни без о-
па сно...

Ако мно го упо тре бља ва те мо зак мо же вам се до-
го ди ти да га оп те ре ти те зна њем, а зна ње... то вам је... ма 
чу ли сте ону по зна ту ма фи ја шку сен тен цу: Ко ма ње зна 
- ду же жи ви!

Уоста лом, шта ма фи ја шка, и Би блиј ска сен тен ца 
гла си ла би ко ма ње са зна - бо ље жи ви са мо кад би се скра-
ти ла чи та ва она за мр ше на при ча о Еви, Ада му, ја бу ци са 
др ве та са зна ња, зми ји и ис те ри ва њу из ра ја...

Да ни је са знао да је зе мља окру гла, Ђор да но Бру но 
не би умро на ло ма чи.

Упо тре ба си ве ма те ри је до ве ла је Но бе ла до уса вр-
ша ва ња ба ру та и - зна мо ка ко се то за вр ши ло.

Ајн штај на је до ве ла на пут ка атом ској бон би и - не 
зна мо ка ко ће се то за вр ши ти!
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Упо тре би ти свој мо зак, зна чи про бу ди ти у се би жи-
во тињ ку, ко ја, кад се раз мр да мо же сва шта по чи ни ти...

Мо жда је ипак бо ље да га пу сти те на па шу?
Да оста не те у ве ћи ни?
Да бу де те кво рум чо ве чан ства?
Шта вам фа ли?

(Зво ни за крај ча са)

К р а ј 



НА РУБУ СВЕГА*

ма сов ка за ра сну глу ми цу

У Бе о гра ду кра јем дру гог ми ле ни ју ма (1993-96).





По све ће но при ја те љи ма
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* Ову мо но ко ме ди ју игра ла је Зла та Ну ма на гић 
1993, год под на сло вом Ало, ов де ја, до свог исе ље ња у Аме-
ри ку. Тај на слов мо ра ла сам про ме ни ти 1996, док је Са ша 
Ни ко лић спре ма ла пре ми је ру, по што је у ме ђу вре ме ну 
иза шла мо но дра ма Ало, ође мо бил ни. Ода бра ле смо та да, 
на бр зи ну, на слов Не же ље ни ефек ти, ко ји се ис по ста вио 
не же ље но ефек тан! На и ме, не кон фе рен ци ји за штам пу, 
по што је Са ша осво ји ла на гра ду пу бли ке на Фе сти ва лу мо-
но дра ме, са зна ле смо да ни ко, али баш ни ко ни је за пам тио 
на слов! За то прет по ста вљам да ни ко не ће при ме ти ти 
ни да је по но во про ме њен... Уоста лом ово и ни је ни јед на од 
те две вер зи је. Пр ва вер зи ја ба ви ла се углав ном пре жи вља-
ва њем у вре ме га ло пи ра ју ће ин фла ци је и не ста ши це све га и 
сва че га. Са ша је у пр ви план из ву кла љу бав ни тро у гао. За 
њу сам до пи си ва ла го ми лу тек сто ва, ко је је она у скла ду са 
си ту а ци јом и сво јим осе ћа њем за ме ру, учи ла, ис про ба ва ла 
- па од ба ци ва ла. Па вра ћа ла. Ово је не ка сред ња “ле го” вер-
зи ја (по што је оста ле про гу тао је дан ста ри ком пју тер, 
по име ну Ми ли во је), са вр ше на за - штри хо ва ње. Про сто 
из ба ци те са го вор ни ка ко ји вам се не сви ђа, Ко виљ ку, или 
уј ку, или куп ца оруж ја, или по па... Уоста лом, на дам се да 
не ће по но во до ћи вре ме ка да ће ово ли чи ти на ре а ли зам, 
али он да је ли чи ло.... 

 М. О.
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Пра зна кан це ла ри ја по зо ри шног дра ма тур га.
На рад ном сто лу зе ле ни и цр ве ни те ле фон. 
На сто чи ћу ег зо тич на биљ ка, име ном Ко виљ ка.
По ред ње фо те ља за стран ке. 
Те ле фон зво ни 4 пу та.
На кон кра ће па у зе ула зи, са ули це, Ду шан ка. 
Но си: ве ли ку ку ти ју са ка над ским ба та ци ма, вру ћу ка фу, 
ве зу ми мо за.. 
Те ле фон по но во упор но зво ни. Она ди же слу ша ли цу.

(1. От ка чи ва ње спи са тељ ке)

Ало оо...
Од мах спу сти, као да се опе кла.

Ух, мај ку му, шта ћу сад?!
Ова ми је екс тра нео п ход на!

Убр за но не што тра жи, те ле фон по но во зво ни.
Ко цо, бре, где ми је сад тај текст?
Мо рам да га на ђем, ду шу ће да ми по пи је, ај ку ла!
Где си га за ту ри ла, Ко цо, ко при во јед на!
Куд за ка зах баш за да нас. 
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А, ту си, да бог да те по кон теј не ри ма ску пља ли!
На шла је текст, мо мен тал но се сре ди и ди же слу ша ли цу.

До бар дан, ов де По зо ри ште, из во ли те.
О, то сте ви, дра го ми је. Баш сам овог ча са ми-

сли ла за што ли се ви не ја вља те кад смо се до го во ри ле за 
су тра.
Раз гле да текст ко ји је на шла.

Ма, не, на пр ви “зврц” сам до гра би ла слу ша ли цу. 
Не мо гу ће!

Да кле, ка кве су нам цен тра ле, да не по ве ру је 
чо век!

Ко зна с ким су они вас спо ји ли кад се ни ко не 
ја вља. 

Си гур но са пр вом по мо ћи! Ха, ха.
Ужур ба но пре ли ста ва текст, ла же, да би до би ла у вре-
ме ну.

Да кле... Шта то кр чи? ... Јел ви ме не чу је те? Ја вас 
је два...

Има те пра во. Ва жно је да ви ме не чу је те. Мо лим?
На рав но да сам про чи та ла! Са осо би тим за до вољ-

ством.
Ди ван вам је текст! Ди-ван! И ја ћу ко ли ко су тра да 

га пре по ру чим Управ ни ку чим се он, за два ме се ца, вра ти 
из Бер ли на! Та иди те, мо лим вас, шта су два ма ла ме се ца 
у од но су на веч ност! А ви, са овим тек стом ула зи те у исто-
ри ју! 

То је мо ја нај ду би о зни ја оп сер ва ци ја!
Бо же са чу вај! Не мам ни јед ну је ди ну при мед би цу!
Осим мо жда... али то ни је кру ци јал но.

Сад је на по чет ку тек ста, код на сло ва и ли ца.
Ма не ма ве зе! Ко сам ја да ва ма да јем при мед бе!
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Ви сте умет ни ца, ја сам оби чан за на тли ја. Ма сти-
ља ра та ко ре ћи.

До бро, ако вас ствар но за ни ма... он да... ми слим тај 
на слов...

“Не рас ки ди ва ве за” то је ма ло та у то ло шко удва-
ја ње. 

До вољ но би би ло да се зо ве Спо на или Бе о чуг. Бе-
о чуг би им пли ци рао ком плек сно се ми о ло шко зна че ње 
ва шег вр ло еко но мич ног идеј ног фон да. Он би ан ти ци-
пи рао чи та ву тра ге ди ју.
Сад је на кра ју тек ста. Раз гле да.

Кад ре кох тра ге ди ју, ако се не љу ти те, имам још 
јед ну при мед би цу.. Крај, зна те... Крај је од ви ше пе си ми-
сти чан... 

Љу ди ма је до ста мра ка и код ку ће, они до ла зе у 
те а тар да би ви де ли не што ко ло ри стич ни је! Уме сто те 
атом ске бом бе ко ја па да на кра ју, за што не би сте... за што 
не би сте на при мер на пра ви ли јед но гла му ро зно вен ча ње 
са ва тро ме том?! Не ка то бу де ме та фо ра па кла! Мо лим? 

До бро, па и Ха млет је тра ге ди ја, али не па да атом ска 
бом ба на кра ју! Ка ко не ма на ко га, а Фор тин брас и ње го ва 
вој ска? Уоста лом, све је пи та ње кон цеп ци је и ди на мич ке 
вер ти ка ле... Ко вам ка же да вен ча ње не мо же да бу де тра ге-
ди ја? Ви ди се да ви ме ни, ни сте баш ни ма ло уда ти!

Ап со лут но ин си сти рам да се из ба ци атом ска бом ба 
и да до пи ше те вен ча ње! Ту би се ви о лент но екс пли ци рао 
ваш ми ну ци о зни стих тран сфо ри сан у би зар не ри ме! 

Ши зма, кри зма, ха ри зма... Епо пе ја, оно ма то пе ја. 
Да... кад смо већ код сти ха, то бих та ко ђе мо гла да вам на-
по ме нем: ва ши сти хо ви су ап со лут но им пре сив ног сен зи-
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би ли те та, али да нас то ви ше ни ко не ак цеп ти ра. Ово је 
вре ме про зе... На жа лост.

Пре при чај те ви то исто, са мо у про зи и - би ће ко 
бон бон че!

Јел’ се ви то ма ло као љу ти те?
Па не мој те да се љу ти те, тра жи ли сте да вам 

ка жем!
У че му је сад про блем? Раз го ва ра мо про фе си о-

нал но и ко ле ги јал но.... Не мам ни шта ви ше. ...Не. ... Не.
Не же лим да бу дем ви нов ник ва ше ма нич не де-

пре си је!
Текст вам је сја јан, ка жем вам! Сја јан!

На шла је не ки мо но лог око сре ди не тек ста. Спа со но сно.
Је ди но та глав на ју на ки ња... Та Ва лен ти на... Мно го 

је ло го ре ич на. Ми слим пу но при ча. Де лу је као ло го ма-
ни јак, а зна те иона ко вла да ју те глу пе пред ра су де да су 
же не од ви ше бр бљи ве! ... Мо лим? То је бар јед но став но. 

Мо гла би да бу де, на при мер, глу во не ма!
Шта с тим што но си иде ју ко ма да? Као да не мо же 

да но си иде ју ако је не ма! Све то мо же да се екс пли ци ра 
фи ном уну тра шњом ре флек си јом и емо тив ном ани ма-
ци јом!

А за тим, има ту и је дан чи сто прак ти чан раз лог. На-
и ме, на ша Сто ја но вић ка, на ша пр ва ки ња, ви је зна те? Она 
је пре кра сна глу ми ца она ко као осо ба и као по ја ва. Про сто 
је фра пант на, фа сци нант на и флу ид на - док не зи не. Али 
кад про го во ри оним сво јим ба сом све па да у во ду јер има 
шпрах фе лер, а не ма го вор ну рад њу. И - по што ће она си-
гур но до би ти ту ва шу Ва лен ти ну, ве руј те ми, нај бо ље је 
да вам глав на ју на ки ња бу де не ма! Уоста лом, не тре ба ни 
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да се зо ве Ва лен ти на, не го Ми ло дар ка! Ва лен ти на је во-
двиљ ско име!

За што ми сли те да то ни је уло га за њу?... Ха, ха.
Има 20 го ди на и 30 ки ло гра ма ви шка!? Баш сте ду-

хо ви ти! 
Ха, ха, ха! Це лу лит и на уши ма... Сјај но за па жа ње!
Ви би сте, у ства ри, тре ба ли да пи ше те ко ме ди је!
Али, ве руј те ми на реч, она ће до би ти ту уло гу, 

та ква нам је ка дров ска по ли ти ка. Она игра све. Са мо хра не 
мај ке, не рот ки ње, хе ро и не, да ме, љу бав ни це, кур ти за не, 
ти неј џер ке, швер цер ке, шва лер ке... она је чи ста лир ска...

(2. Ко виљ ка, се стро)

Лак не јој на по кон. Осо ба је спу сти ла слу ша ли цу. 
Три јум фал но, Ко виљ ки.

О, фа лим те Бо же! Већ сам ско ро по ми сли ла да 
сам про ма ши ла так ти ку и да ме ни кад не ће пре ки ну ти. 
Пи сци тра ге ди ја су нај твр до кор ни ја жи во тињ ска вр ста. 
Не уме да спу сти слу ша ли цу. Не уме да по пи зди, то је не-
до ста так адре на ли на, мо ја Ко цо! Осу ше се се де ћи за том 
ма ши ном. 

Слу шај, ча сна реч, у пр вим сло бод ним тре ну ци ма 
про чи та ћу тај њен ко мад, баш да ви дим ко ли ко је из др-
жа ла!

До бро, од ра ди ли смо пла ту за овај ме сец. 
Сад мо же мо оно што нам жи вот зна чи. 

Пре ме шта ку ти ју до Ко виљ ке.
Па, до бро ти ју тро Ко виљ ка, се стро! 
Ла ко је те би, а ја имам бр до оба ве за да нас...
Пр во да се ја вим уј ки. 
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Окре ће број ча ник, а при ча Ко виљ ки.
Где си бре? Што си ми ле па и зе ле на, од ју трос! 
Чу вај ми те ба та ке. То су ка над ски. Смр зну ти.
Стал но ми из ба цу је већ на дру гој де вет ки...

Зво ни зе ле ни те ле фон.
 Ју! Пре па де ме, иди о те!

Она ди же слу ша ли цу и спу сти слу ша ли цу. 
Мен тал на ве жба:

Кон це сво га жи во та др жим у сво јим ру ка ма!
Те ле фо ну, ко ји опет зво ни:

Ви диш да те не за ре зу јем! Пре ста ни! По сле ће мо уј ку.
Зе ле ни ствар но пре ста не да зво ни. 
Она зо ве са цр ве ног те ле фо на.

(3. Без о бра зан поп)

Ало, јел’ то го спо дин Ђу рић?
А, ви сте, го спо дин’ по по, ни сам вас ваљ да, про бу-

ди ла? Не!
Ни сам вас, не дај Бо же, пре ки ну ла у мо ли тви?
При до руч ку сте? Е, па ле по, при јат но вам би ло!
Зна те, ме ни је ваш па ше ног Си ма дао број да вам 

се обра тим за струч ни са вет, по што сам ре ши ла да се кр-
стим.

Е, баш сте ви ђа во, го спо ди не по по. Ију, из ви ни те, 
хо ћу да ка жем - као да ни сте од ово га све та! Зар ни ка да 
ни сте чу ли да се јед ну да му не пи та за го ди не?!

До бро, до бро, кад баш ин си сти ра те... на че ла сам 
(гун ђа) пе ту бан ку, што би ре кла де ца.

Па, че ка ла сам бо ља вре ме на!
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Ка ко за ко га, го спо ди не по по, за не ког су, Бо га ми и 
бо ља... Ни сам ја кри ва што ме ни су кр сти ли... 

Мој отац је био, да из ви не те ко му ни ста, па за то...
А, Бо же са чу вај, сад је де мо кра та и то во де ћи у 

стран ци!
Не, не, ма ми ца је ра ди кал. Зна те, они су раз ве-

де ни...
Зар је ва жно шта је би ла? Би ла је исто... 
Па, исто као та та. 
Зна те, они су се упо зна ли на јед ној рад ној ак ци ји 

где су би ли до бро вољ но по ди рек ти ви - и та ко сам ја 
до шла на сце ну. На рав но да су се вен ча ли, па ка ко би се 
раз ве ли да се ни су вен ча ли!? Исти ни за во љу, мо ра се при-
зна ти да је и та ком пар ти ја има ла не ки свој мо рал. И она 
је те ра ла љу де да се вен ча ва ју кад су већ на пра ви ли де цу. 
Исто као цр ква. 

Мо лим? ... Ап со лут но сре ћан брак. 
Сре ћан брак, па сре ћан и раз вод. Мо лим?
На рав но да сам уда та. Срећ но уда та дру ги пут. 
А ви би сте, го спо ди не по по би ли од ли чан ислед ник.
Не го да ја вас не што пи там: Мо гу ли ја не ка ко да се 

кр стим у ма на сти ру Хи лан дар на Све тој Го ри?
Мно го би ми зна чи ло.
Знам, знам, да ни је до зво ље но, али већ је крај ње 

вре ме да пра во слав на цр ква пре ста не са дис кри ми на-
ци јом же на!

Е, ви ди те, то ни је тач но! Ја знам го спо ђу ко ја се 
кр сти ла усред Ва ти ка на. И ка ко то, мо лим вас, она мо же 
усред Ва ти ка на, а ја не мо гу усред Све те Го ре?! Он да се 
пи та те за што ка то лич ка цр ква има ви ше вер ни ка. Ето 
за што! 
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Кад ја се би не што увр тим у гла ву - не пи там шта ко шта!
Ду шан ка изу ва чи зме.

Ми сли те да не мо же?
Све мо же да се ку пи, го спо ди не по по, и ја прет по-

ста вљам да ви као угле дан чо век ... (Од ла зи по па пу че.) 
и спо со бан чо век има те не где не ког, ко зна не ког, ко има 
не ку ве зу, ко ја би не ка ко мо гла то да ми сре ди. Е, па да 
је до зво ље но, он да ми не би тре ба ла ве за! Па не мој те ми 
ре ћи да има те ве зу код Бо га а не ма те на... Зна те, ја иду ћег 
ме се ца идем у Грч ку и стра шно би ми од го ва ра ло... Да, 
би ло би ми ус пут... 

Мо лим, за што ме то пи та те?
Па, ако хо ће те искре но да вам ка жем то “тро ји ца 

а је дан”, то те шко мо гу да раз у мем. И оно са оним без гре-
шним за че ћем и то ми је ма ло... Ја, го спон по по, имам 
дво је де це и знам тач но ка ко се де ца пра ве. Ха. Ха... Ало... 
ало...

Др чан не ки поп...
(Пе ва цр кве но) Да бог да раз био те ле фо о о он!
Чуј, он ће ме ни без гре шно за че ће, а ова мо дис кри-

ми ни ше чи та ву леп шу по ло ви ну чо ве чан ства. 
Ма на ћи ћу дру гог по па, бо ли ме уво.
Узе ћу пр вог ко ји се ве че рас по ја ви у Днев ни ку.

(4. Му шка Жив ка)

Зо ве са цр ве ног те ле фо на.
Ало, ов де ја... Жив ка, је су сти гли они хам бур ге ри?
Мо лим, ка ко ни је Жив ка?
Па чу јем и ја да си му шко сад кад си дрек нуо. А јел 

то Му зеј? Ама му зеј Са вре ме не умет но сти.
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(Ко виљ ки) Ко да има мо сто му зе ја да ле ко би ло!
(У те ле фон) Пи тај Жив ку је су сти гли они хам бур-

ге ри - не ћу да ми се од мр зну, раз у меш?... Мо лим? 
Ма, ко ме ти мај ку про ждр љи ву, пе де ру је дан му-

зеј ски!?
Лу пи слу ша ли цу.

Уф. Сва ко се да нас ‘ва та за те ле фон!

(5. Жив ка хам бур гер ка)

Зо ве по но во са дру гог те ле фо на. Слу жбе но.
Ало, ов де По зо ри ште, да ли је то Му зеј? 
Жа ну Жи ва но вић, мо лим.
А, ти си Жив ка. Шта ти је то са гла сом, не мо гу да 

те по знам? 
Озбиљ но? Син га пур ски или хонг кон шки? 
А или Бе? Ја сам има ла Син га пур ски А, пет да на ме 

бо ле ла гла ва ни сам мо гла да гле дам. ...
Да, са тем пе ра ту ром.
Јок, без сраћ ке. Тај са сраћ ком, то је Бом бај ски А. 

Ње га је за ка чио мој Те о фил. Же но, што је то ску по! По-
тро шио ми че ти ри рол не то а лет па пи ра, знаш оног фи ног 
ру мун ског, ро зе, што смо па за ри ле у Ате љеу 212 про шле 
сре де... Ур ни со ми ме сеч ну по тро шњу!

Не го, кад смо код то га - кад сти жу они хам би ћи? ... 
Шта? Ма, ја сам те би ба та ке већ узе ла, ево их код 

ме не. 30 ки ла, ка над ски, од лич ни, ве ли ки, к’о од но ја. 
Са мо че кам да ми ка жеш за хам бур ге ре, па да ти их до-
ста вим истим во зи лом.
Зво ни дру ги те ле фон. Она иде до сто ла.
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Жив кић, че кај ма ло зво ни ми дру ги апа рат, че кај 
са мо час да ви дим да ни је Ра ле, онај лик за пре воз ба-
та ка...

(9. Кре тен ко ји би у по зо ри ште)

Ди же слу ша ли цу дру гог те ле фо на.
Ало, ов де По зо ри ште, из во ли те, мо лим...
Шта же ли те? 

Слу ша ли цу са Жив ком ста ви у џеп.
Не ма мо пред ста ве до иду ће не де ље. Мо лим?
Бо ле стан нам је глав ни глу мац.
Па шта с тим што сте га ви де ли на те ле ви зо ру? Јел 

то грех?
На жа лост - не ма мо дру гог!
Па, зна те, го спо ђо, по зо ри шни пр ва ци не ра сту на 

др ве ту и не мо же мо да га за ме ни мо...
Ка ко то ми сли те: мо ра мо да игра мо и ако он умре?
Мо жда би смо мо ра ли да смо до би ли пла те, али 

ова ко не мо ра мо! 
До за ко на о по зо ри шту ко жив, ко мр тав...

Спу сти слу ша ли цу.
Не ма ни шта пре че не го да ти игра! Оћеш чо чек на 

сто лу!
Не зна где јој је те ле фон са Жив ком. Тра жи, а он да је 
про сто ви че:

(10. Жив ка, на ста вак)

Жив ка... (На ђе те ле фон.) Ах, ту си...
Ало, Жив ка, че кам да ми се ја ви Ра ле, знаш онај 

ва јар, онај мој вај ни де вер... Не, не тај ма ли и де бе ли, он 
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уоп ште ни је ва јар, не го шу стер. Да, и он ми је не ки де вер, 
али из пр вог бра ка, а Ра ле ми је из дру гог. Ви сок и мр шав, 
ма знаш га си гур но са ТВ. До био је ове го ди не Ок то бар ску 
на гра ду... 

До бро не ма ве зе... 
Че кам да ми се он ја ви па да га по ша љем до те бе да 

ти до ве зе ове ба та ке и да ме ни пре ба ци те хам бур ге ре, да 
ми се не од ле де... Мо лим?

Не гре ју вас? Од лич но!
Ко ли ко? Ми нус де сет?
Ка ко - 10, кад је на по љу + 3?
А је л? То ли ко вас ола ди ко ша ва? Па што не из да те 

по слов ни про стор хлад ња чи? При ча се да они има ју ло ве, 
а не ма ју стру је. У сва ком слу ча ју: су пер! Зна чи да то мо же 
да че ка Ра ле та без опа сно сти. Су пер! Па, те би ако ни је 
су пер, а ти се бо ље обу ци! Ти би хте ла и смр зну те хам бур-
ге ре и гре ја ње и да не пла ћаш стру ју... и ми ни стра уну тра-
шњих по сло ва да ти ше та бе лу пу дли цу са спољ не стра не 
му зе ја, ме ђу ма ни ја ци ма...

Слу шај ‘ва мо: тај Ра ле, он је ма ло да веж и си гур но 
ће да ти тра жи да му на пра виш из ло жбу у му зе ју, али ти 
не мој да се нер ви раш, не го му са мо укр цај у ко ла те хам-
бур ге ре...

Е, па знаш, не мо гу ни ког при стој ни јег да ти по-
ша љем, јер не ма да се би ра. Ни ко дру ги ни је луд да иде у 
тај твој Му зеј на кра ју све та. Ама, от ка чи ћеш га, са мо му 
обе ћај. Чо век је умет ник, на вик’о на пра зна обе ћа ња...
Зво ни дру ги те ле фон.

Че кај, ево га, на по кон!...
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(11. Де ви зни ште ди ша)

Спу сти “Жив ку” на сто. На дру гом те ле фо ну.
Ало, до бар дан.... је сте По зо ри ште... да...
Ја сам. Ко вас је пре по ру чио? Сте ва из са ве за де-

ви зни ште ди ша? Др жав них или при ват них ба на ка?
Знам га. Ка жи те још са мо ло зин ку.

Од го ва ра на ло зин ку што је чо век ре као.
Ср би ја! ... Сад ре ци те шта же ли те...
На жа лост не ма мо. Ми зна те, има мо два син ди ка та 

па ни је дан ни шта не ра ди. Али сам чу ла да има ју у До му 
кул ту ре. 

Ја ви те се та мо Ги ле ту пор ти ру, и са мо ре ци те да сте 
мој при ја тељ. Не ма на че му. При јат но. 

По здра ви те Сте ви цу.
Спу сти слу ша ли цу, вра ћа се на пр ви те ле фон.

Ни је Ра ле, је ди на бу да ла са сла бим ре флек си ма. 
Тра жи бра шно. Ка сни за ис по ру ком.
Зво ни бу дил ник у ње ној та шни, али она пр во по ми сли да је 
дру ги те ле фон, па се за тим ма ло збу ни и ла же Жив ку.

Јао, из ви ни... имам по се ту... Ја ви ћу ти се ка сни је.

(12. Ју тар ња се ре на да)

Спу сти слу ша ли цу. Из ва ди бу дил ник и пре ки не зво ња ву. 
Ко виљ ки:

Аха, вре ме је да про бу дим Љу би шу. 
Ко цо, сад се др жи кад чу јеш ову ју тар њу ли ри ку.

Шмин ка се и сре ђу је. 
Слу ша ли цу зе ле ног те ле фо на угу ра у чи зму. 

Ти, ма ли, не мој да ми ре ме тиш ат мос фе ру!
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Окре не број на цр ве ном те ле фо ну, за тим окре не и слу ша-
ли цу, па, као на ми кро фо ну, пе ва ју тар њу се ре на ду.

Те шко је љу бит тај но,
кад то не сме би ти јав но,
кад то не сме ни ко зна ти,
са мо ду шо, ја и ти...
Ало Љу шке, је си ми се пјо бу дио? А онај ма ли јел 

ми се он пјо бу дио?... До бро, до бро, ни је ма ли, он је да са de 
lux! И ти си да са. Па, ка ко ми је па ва ла мо ја ма ла ма ца?

Ка кви ма те рин ски ин стик ти, ми шу мој ма ли?! 
Ни су то ма те рин ски ин стик ти, не го сек су ал ни. Са мо да 
знаш ка ко сам сјај но рас по ло же на! Ка кав је ди ван пе так 
сва нуо ју трос! 

Е, ме ни је сва ки дан пе так!
Тач но, ро ми ња не ка ки ши ца и ма гла је. Не ви ди се 

прст пред но сом, али бар не гле да мо су ро ву ствар ност око 
се бе, и зар то ни је су пер!

Не, не, не ра ди пре воз. До шла сам таxијем. 
10 ма ра ка.
Јок, ни сам до би ла пла ту још од ма ја, али ја сам оп-

ти ми ста, бар имам по сао.
За ми сли ка ко је тек они ма ко ји не ра де! 
Да знаш са мо ка кве си ми див не ми мо зе ку пио ју-

трос, за Дан за љу бље них... Мо лим? Ка кве ве зе има што је 
пра зник ка то лич ки, кад је ро ман ти чан?! ... За што по тро-
шач ки? Па, по тро шач ка је и но ва го ди на, па све јед но сла-
ви мо... Да кле: иза ђем ја из так си ја и на ле тим на ту про да-
ва чи цу ми мо за... 

Тре ро ман тик: она у смо гу, ра на зо ра, као Са ри та 
Мон ти ел...
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И он да ја ку пим се би на по клон од те бе је дан бу-
ке тић... ко ли ко да ми леп ше поч не дан... 
Тек сад се се ти да ста ви ми мо зе у ва зу.

Да ви диш са мо ка ко див но ми ри шу. На љу би чи це! 
Знам да  би ми их ти ку пио да си био бу дан! Ви де ћеш их ве-
че рас кад до ђеш на ро ман тич ну ве че рин ку за дво је...

Па, ов де су код ме не. 
Ве че рин ка исто код ме не. Код ку ће.
Бо же, Љу шке, ка ко мо жеш у јед ном ова квом тре-

нут ку да ми по ми њеш му жа !?!
Па по сла ћу га не где. По сла ћу га да тра жи не што 

че га ниг де не ма. Иона ко ниг де ни че га не ма. 
Ух, сна ћи ћу се ја већ, као да ме не знаш! 
Ма ма и ма ла пу ту ју по под не у ба њу на 7 да на то 

сам већ сре ди ла! 
... Бо цу? Ње га ћу да ува лим та ти ци пре ко ви-

кен да...
Не мо же да ме од би је, по што ћу му у про тив ном 

тра жи ти али мен та ци ју за два де сет го ди на ра тро ак тив но 
са за те зном и ре ва ло ри за ци о ном ка ма том...

Е, Ђо ку не мо гу ни ком да ува лим! Ње га ћеш мо-
ра ти да отр пиш! 

... Ма, не ће те ује сти. Он је до бар, он те во ли...
До бро, ако те јед ном ујео, не зна чи да ће по но во!
Ма цо, не мој да се љу тиш. Сва ка ве ли ка љу бав има 

не ку  пре пре ку. Знаш ону при чу о Ро меу и Ју ли ји. Они су 
има ли за др те ро ди те ље, а ми има мо Ђо ку...

Јао, не мој да ви чеш.
До бро, за кљу ча ћу га на те ра си!
Их, за бо ле ме за ком ши је. Нек’ ла је. И они ла ју!
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Не го слу шај, мо рам не што ва жно да те за мо лим. 
Сад кад кре неш на по сао, свра ти, мо лим те, пред Пе пер-
минт бан ку... 

Имам ја та мо сво ју ди лер ку...
Ко ти је ре као да не ма ви ше ди ле ра?
Има бра те, са мо су се не ки пре ква ли фи ко ва ли. Ова, 

на при мер, та мо де мон стри ра уме сто ме не. Да, де мон стра-
ци је за је ба них ште ди ша. Тре ба са мо да јој даш 10 дем... 

Па, та ко сам се по го ди ла.
Мо жда је ску по, али за то она мо же да по пи је ба-

ти не или су за вац! ... Шта ка жеш?
Јао, не мој да се упи шкиш. Иди пи шки, са че ка ћу те!
Не, не, би ћу на жи ци.

(13. Љу шке пи шки, ма ма ћу ти)

Не жно од ло жи слу ша ли цу.
Ко цо мо ја, за што се ја увек за љу бљу јем у не ке упи-

ша не ти по ве? А што су се раз ма зи ли ови му шкар ци, от кад 
су по ста ли сек су ал на ма њи на. Из ми сле не ки рат, из ги ну 
к’о бу да ле, по ста ну сек су ал на ма њи на и од мах се по на-
ша ју као на ци о нал на ма њи на!
По зи ва са зе ле ног те ле фо на.

Ало, ма ма, знам да си ту. Не мој бре, да ме зе заш!
Ма ма а аа! Ис кљу чи то! Ја ви ћу ти се за 15 ми ну та!

(14. Љу шке - на ста вак)

Чу је Љу шке та, бр зо спу сти слу ша ли цу и ју ри на дру ги 
те ле фон.
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Љу шке? Је си пи шкио? Јел’ ти сад лак ше? Он да 
слу шај: го спо ђа ко ју тре ба да на ђеш има цр ве ни ше шир, 
жу ти шал и зе ле ни ки шо бран... Куд ћеш бли жи опис?! 

То је баш упа дљи во! Као се ма фор!
Не знам ка ко се зо ве, зар је то ва жно?!
Обра ти јој се не ка ко... по ку шај са “До бар дан”...
Ма не ћеш ис па сти “сми је шан”. Та мо ни ко ни је “сми-

је шан”!
Ама не ће рам те да до ба цу јеш же не ти на ма по 

ули ци, чо че!
Ко те ће ра да стар ту јеш ба бе ти не?!
Ма цо, не мој да се љу тиш. Шта ти је од ју трос? 
До бро. Не мој да ми идеш. До бро.
Ствар но ни за шта ни си. Осим за оно...
До бро, ку цо мо ја, до бро, ви ди мо се ве че рас...
За што да те не зо вем ку цо?

Упла ши се да је он пре ки нуо ве зу.
Ало, ало... Ни шта. Ни шта...
Ми сли ла сам да си ми спу стио слу ша ли цу, па сам 

ма ло пу кла. 
Знам да не би... Знам да не љу тим ла ва док спа ва.
Љу бим те, стра шно пу но и још ма ло ви ше.
Цмок, цмок, ај де... иди сад на по сао.
Ка ко ка сниш кад сам те на вре ме про бу ди ла?
Ко пу но при ча?
Љу шке, ако се на љу тим, ку пи ћеш ми ше шир у знак 

из ви ње ња! Упо зо ра вам те, да сам већ оша цо ва ла је дан 
ро зе, ве ли ки као сом бре ро! Аја, ја, ај, ај, Па ло ма а а аа....

До бро, до бро, по жу ри, че кам те ве че рас. Цмок.
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(15. ве за из се кре та ри ја та)

Зво ни дру ги те ле фон. Она се ја ви.
Да? Мо лим? За што ме не? Ама, не мој да ме спа јаш 

са Се кре та ри ја том за кул ту ру, шта ја имам с њи ма. То је 
ве за за управ ни ка. Знам да ни је ту, дај им ше фи цу ра чу но-
вод ства... 

А где је она у пи зди ма те ри ној, на пи ја ци? Ува ли 
им, он да,се кре та ри цу дра ме. У за ба ви шту? Шта, ре ши ла 
да се до шко лу је?

Па ни су ваљ да сви на бо ло ва њу, дај им прав ни цу! 
Је бо те, па зар сам ја је ди на до шла на по сао од ју трос... Је л? 
Па схва там да си и ти до шла, ал’ ни је те би ло кад сам про-
ла зи ла по ред пор тир ни це... Где ти је умет нич ки ди рек тор? 
Је ли? Ка ко знаш да зо ве баш лич но се кре тар? Те би се 
пред ста вио? До бро, спо ји ме, он да... Уф! (љу ба зно и вр ло 
фи но)... До бро ју тро, из во ли те...

Ах, па ју тро је ре ла тив но... ми смо ра ди ли и си ноћ... 
Да? ...

Па... у прин ци пу ја пра вим пред лог ре пер то ар ског 
пла на, али за пра во имам вр ло ма ло ути ца ја... Ми слим да 
је Упра ва то ва ма до ста ви ла још кра јем про шле го ди не... 
Да. Те шко па мет ном! Гри бо је до ва... Па, ми сли ли смо да 
је то да нас вр ло ак ту ел но... Шта ак ту ел ни је? Са вре ме них 
до ма ћих тек сто ва сла бо има, ви зна те кри за те а тра... Ко 
пра ви кри зу? Ја и ме ни слич ни? Из ви ни те, али ме ни 
слич ни не по сто је... На рав но да сам про чи та ла. Ја чи там 
5-6 драм ских тек сто ва днев но, и не ма те пој ма ко ли ко 
има мо скри бо ма на. Мо лим? Да из ба цим Те шко па мет ном 
и да уме сто ње га ста вим Не рас ки ди ву ве зу... Па... на рав но, 
ја сам баш хте ла да пред ло жим тај текст управ ни ку чим 
се вра ти... Мо лим? Ка да се сло жио? Овај... Ако сте се ви са 
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њим већ до го во ри ли, он да ја мо гу са мо... У ре ду... А из ви-
ни те, мо гу ли јед но ин ди скрет но пи та ње? Ка’ће пла та? 

То што ни ви ни сте при ми ли, ме не не мо же да 
уте ши... Да... да, да.

За бе ле жи ла сам, до ви ђе ња...
Спу шта слу ша ли цу, не рас по ло же но.

Кан да за срах ма ло, Ко цо... Ко би рек’о да она скри-
бо ман ка има ова ква ле ђа! Је би га! И ње на ле ђа ће не ко да 
сме ни...

(16. По ру ка за ма ми цу)

Зо ве ма му са дру гог те ле фо на. Ле де но.
Ало, ма ма...

Па го во ри као ауто мат ска се кре та ри ца. 
Хе лоу, до би ли сте сво ју кћер је ди ни цу, на след ни ка 

и но си о ца сво јих пр га вих ге на, ко ја вас мо ли да не за бо ра-
ви те да да нас у 16.00 ча со ва пу ту је те са сво јом уну чи цом 
у ба њу, и да тре ба до 13. ча со ва да по диг не те кар те а до 14. 
ча со ва да по диг не те уну чи цу. Ако има те не ку при мед бу 
мо же те је оста ви ти по сле звуч ног сиг на ла, ти ли ду, ти ли 
ду.... пи, пи, пи...
Спу сти слу ша ли цу. Три јум фал но:

Ко цо, ‘оћеш да се кла диш ко ће ко га пре да оте ра у 
луд ни цу? Ја њу или она ме не?
Пе ва на сав глас. 

По лу де ће... по лу де ће....
Зво ни те ле фон. Због ње га.

По лу де ћу. По лу де ћу... ја ћу да по лу дим.
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(16. Те о фил)

Ди же слу ша ли цу. У апа рат.
Ало... По зо ри ште...

Смрк не се. Ле де но.
А, ти си, Те о фи ле... Из во ли...? Ка жи!
Шта да ме оба ве стиш? Шта а а аа си ура дио?
Ко га си по звао на ве че ру?
Сјај но! По звао си на ве че ру бу лу мен ту ал ко хо ли-

ча ра, те ме бла го и зво ле ваш из ве сти ти ка ко си ме, за ве-
че рас, пре тво рио у ку ва ри цу и слу жав ку за тво је пи ја не 
коц ка ре...
Нер во зно по ку ша ва да упа ли ци га ре ту, али упа љач из да, 
узи ма дру ги ко ји та ко ђе не ра ди. То се по на вља мно го пу та 
то ком раз го во ра са му жем, али не упа ли ци га ре ту.

Ма, гле те кур ца! По слов ни парт не ри! По слов ни 
љу ди сво је по слов не парт не ре зо ву на по слов не ве че ре 
у по слов не хо те ле где има ју отво рен ра чун?... Шта, шта, 
шта си ми слио? Па си скон тао да вам ја скрч кам ве че ри цу 
да се вас тро ји ца јад ни не по ту ца те по Ха ја ту те гле ћи са 
со бом чи тав но ви шпил ка ра та за пре фе ранс. ... 

До бро, ни је пре фе ранс, не го по кер!
Знам да ни је за па ре, са мо не знам ода кле ти он да 

то ли ки коц кар ски ду го ви! Ма не за ни ма ме. От ка жи ве-
че ру. За у зе та сам! И стан је за у зет!
Па схва ти да се за ле те ла.

Мо лим? Не мо гу!
Па, не мо гу, за што мо рам увек све да ти об ја-

шња вам!?
Схва ти да не ће упа ли ти без су за. Хи сте рич но, кроз су зе: 
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Не мо гу јер не ћу, јер не мам вре ме на, јер не же лим 
да вас гле дам! Јер не ћу да бу дем ку ва ри ца ни слу жав ка 
не го умет ни ца! 

... Ка ко, ни сам? Шта ни сам на пи са ла већ 15 го ди на?
Па ка ко да пи шем кад мо рам стал но да ку вам!
Не ћу, јер не мам ни шта у ку ћи, јер не мам пли на...

Сад схва ти да је на бо ла пра ви из го вор 
То је су шти на, ви диш, се ти ла сам се - не ма мо 

пли на! Не мо гу ни ро ви то јај це да вам ску вам. Ви диш, 
ни је да не ћу, не го не мо гу! От ка жи ти од мах ту ве че ру!

За ка жи је за 31. фе бру ар, а сад от ка жи! Он да иди 
ле по ку ћи:узми све три плин ске бо це и ону из ку хи ње и 
оне две из по дру ма, па ле по по жу ри у Ма ли Мо кри Луг, 
по што ја имам по у зда не ин фор ма ци је да ће се та мо но ћас 
из не на да, по ја ви ти пу не бо це.

... Не, иди од мах да за у змеш ред!
Шта он да што не маш бен зи на?! Ку пи. Кад не маш 

па ре - иди пре во зом, к’о и сва оста ла си ро ти ња!
По но во па да у ва тру.

О чо ве че, ја ни сам чак ни чу ла да не где има та ко не-
спо со бан му шка рац као што си ти! Шта сад још хо ћеш од 
ме не? Да ти на цр там ка ко да уне сеш три плин ске бо це у 
пун ауто бус?!

И да ти тај цр теж по ша љем фак сом. Иди би ци-
клом!!!

Сна ђи се ма ло. Сми сли не што и сам. Мућ ни ма ло 
том ће ла вом гла вом. Ви диш ка ква су вре ме на!
Мо ра још ма ло да се пла че...

Баш ме бри га! Је сам ти от кри ла где сти же плин? 
Је сам ти  ка за ла где су бо це?! Је сам ти све ор га ни зо ва ла? 
Па шта  још хо ћеш од ме не? Хо ћеш раз вод?

Ка ко да се не љу тим? 
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До ин фарк та ћеш ме до ве сти!!!
Ја сам на ру бу нер вног сло ма! Да! Шло га, ко ме ко-

лап са, ин фарк та, лу ди ла... Ја сам на ру бу све га чо ве че!
Ево сад ћу да по ква рим шмин ку! Кад ја но сим јеф-

ти ну шмин ку!... Јао, пу сти ме, пу сти ме, мо лим те! 
Иди у - Ма ли Мо кри Луг!

(17. За бу на са кла ни цом)

За лу пи слу ша ли цу, Ко виљ ки. 
Бо же шта ли сам са мо на шла на овом чо ве ку! И 

ко ме тер’о да се удам?! А је два сам га ис про си ла... Ма ма! 
Ма ма ни је хте ла да јој је ди ни ца бу де кур ва... Бо ље да бу де 
ро би ња...
На ђе ши би цу и упа ли је али пре не го што успе да упа ли 
ци га ре ту, те ле фон по но во за зво ни и она од мах рас па ли 
ра фал...

Не ћу ви ше ни реч да чу јем! Не мо гу ви ше да се рас-
пра вљам с то бом! Знаш да имам сла бо ср це! Оћеш да ми 
де ца оста ну без мај ке?!

Мо лим? Ко га?
Не! Не ма мо ми та квог. 
(Ши би ца го ри док је не опе че.)
Не, не, по гре ши ли сте. Ово уоп ште ни је Вр шац, 

не го Бе о град и ни је коњ ска кла ни ца не го По зо ри ште, 
ко њу коњ ски!

(18. Ср бо бран ка - по ве ри лац)

За лу пи слу ша ли цу, али те ле фон истог тре на за зво ни.
Ама, сја ши с тог те ле фо на, иди о те, тре ба ми ве за!... 

Мо лим?...
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Ко?... А, ти си Ср бо бран ка, ду шо, из ви ни. Ту ми се 
не ки коњ на ка чио на те ле фон па ме ко ље чи та во ју тро! А 
ти зву чиш пет го ди на мла ђе. Је си ли се за љу би ла? Сре ћан 
ти дан за љуб...

Знам за што ме зо веш, баш сам хте ла да ти се ја вим 
и да ти вра тим тих 1000 ма ра ка...

А је л... би ло је 1700? Ка ква ка ма та? Па, ни си ми 
ре кла за ка ма ту... Знам да се вра ћа мо у ка пи та ли зам и да 
ви ше ни шта не ма џа бе али...  Го спо де Бо же, па то је 300 
мо јих пла та... 

Је сте, кад си ми да ла то би ла јед на мо ја пла та, али 
ко је мо гао зна ти да ће мо про па да ти ова квом бр зи ном? 

Не се ћам се да ту ма али ... Знам да су про шле 2-3 го-
ди не... 

До бро! До бро! Не знам да тум јер... Јер... Знаш...
Ме ни су ју че у ауто бу су укра ли мој ма ли теф тер с 

ду го ва њи ма.
Ма, све се да нас кра де, дра га мо ја... У мом кра ју 

опљач ка ли пе ка ру. Са пи што љем! Ча сна реч. Уш‘о да са, 
упе рио пу цу и ка же: две ки фле и па ре из ка се. Је бо те, да је 
хтео бу рек ваљ да би дон’о ка ла шњи ков! Мо лим? 

Не, ни сам пу но. Ту и та мо. Ти си ми глав ни по ве-
ри лац... И нај ду же ме че каш... 

Па сам хте ла да те за мо лим...
Али не, Бо же са чу вај, не да ми од ло жиш. 
Бо же са чу вај!
Знам да то већ пре ду го тра је...
Знам да ти тре ба... Раз у мем... ја сно...
Са мо сам хте ла да те за мо лим да кон вер ту је мо ако 

не маш ни шта про тив, по што тре нут но не мам мар ке...
Не, у ди на ре, ко је шта! И ода кле ми ди на ри!?
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Кон вер то ва ти, зна чи пре тво ри ти у не ку дру гу 
кон вер ти бил ну ва лу ту - са мо да се до го во ри мо око аде-
кват ног кур са... Имам доларе...

Ко ли ко? 1200? Ка ко знаш? Што си бр за, као ди ги-
трон че!

Па, да... мо жда... Са мо ја не мам аме рич ке не го ис-
точ но-ка рип ске до ла ре, а они су не што ма ло ве ћи...

Не раз у мем шта имаш про тив Ис точ них Ка ри ба? 
То су ти Ан ти гва и Бар бу да, они су нам ко ро ђе на бра ћа, 
а ви ди Аме ри шта нам ра де... Ја не бих узе ла аме рич ки 
до лар из чи сто па три от ских раз ло га!

Ко те пра ви лу дом - хо ћеш фун те да ти дам?
Јок, не го су дан ске...
Бо же, Ср бо бран ка, ни сам зна ла да си ра си ста!
А ши лин ге? ... Не, не го тан за ниј ске...
Ма, шта се од мах па лиш, до го во ри ће мо се... Да.
Слу шам те па жљи во...

(19. На ру чи ва ње уја ка)

Оста ви слу ша ли цу на сто. По кри ва је ја сту ком.
У цр ну ћеш ме зе мљу са те ра ти...
Ух, је бо те, оста де ми уј ка не по зван! 

те ле фо ни ра са дру гог те ле фо на.
 Ало, цен тра ла! мо лим вас, не мо гу да до би јем број 
99457-444. Не у Ба тај ни ци не го у Ка на ди. То рон то.
Нај леп ше вас мо лим. Хва ла. Ја сам на бро ју 629-277.
На мој ра чун, на рав но! Ту сам до два са та!

Спу сти слу ша ли цу. Го во ри Ко ци на Ср бо бран кин ра чун.
Ова још кле пе ће. Јао, Ко цо, што ми Ср би има мо 

те жак епи гон ски ком плекс! 
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Ве ли ки ком плекс ма ле на ци је! 
До бро Ср би, не го чак и Срп ки ње - Бог те ма зо! 

Са мо ‘оће мо на за пад, па на за пад, а ко ли ко пу та нас је тај 
за пад на гу зио - не ма ве зе! 

Па зи, ка ма та, “као сву да у све ту!”
Свра ти и за ви ри под ја сту че, ослу шне да ли она још тра-
бу ња и ка же:

Да, да, пот пу но те раз у мем...
Мо лим? Не мој, жи во та ти, не мој да ми ша љеш уте-

ри ва че... 
Ни су, не го? Аген ци ја за ти ху де лат ност? Дај ми још 

је дан  дан... А? Обе ру ке сто ма ра ка? Зна чи јед на ру ка 50. 
Је ли?

Де сни ца је ску пља... Хм, па... вр ло по слов но...
До бро, до бро, на ћи ћу ти мар ке. Ја ви ћу ти се 

су тра. 
Ћао... Са мо не мој да ми се нер ви раш, то шко ди ле-

по ти!
Спу сти слу ша ли цу. 

У гроб ћеш ме оте ра ти! Стип со!!! Шта ћу сад?

(20. Уј ка из То рон та)

Те ле фон зво ни, она згра би слу ша ли цу.
Ало... Да, да, хва ла ле по...
Прон то, прон то, је л то То рон то?

Де ре се ко да не ма те ле фон. Го во ри у за ви чај ном на реч ју.
Уј ка Ми ло ми ре, јес’ то ти?
Па, ка ки си ми, уј ка Ми ћо?
Не бра те, ни шта, шта би се де си ло? За што би се де-

си ло?
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Ах, ка сно? А ја ра чу нам да ти у тво јим го ди на ма 
па тиш од не сни це, па рек’о да ти мал ко пре кра тим ду гу 
по лар ну ноћ...

До бро, бре, на спа ва ћеш се, ако је три са та, чек да 
чу јем ка ки си?! Ко ти хр че? Де вој ка? 

Па ни не ја вљаш, ни у свад бу не зо веш...
Имаш пра во, ни је свад ба ви ше за тво је го ди не... 
А ни је ни же нид ба да ти пра во ка жем!
Је л та ко? 
Са мо ако ја др жим је зик за зу бе, ти си у цве ту 

мла до сти! Еј, уј ко, а да ни је то не ка жу та са пи рин ча них 
по ља? Па зи бре, шта ра диш, знаш ка ко се они бр зо “раз-
мно жа ву”.

Знам да ни је на ме не да ти то ка зу јем...
Уј ко! Да те пи там ја не што?
Ако је Евро па ста ра кур ва, шта је Бал кан на тој 

кур ви?
Их, за бо ра вио си да се сме јеш од те њи хо ве зи ме-

ти не!
Ка ко: за што? Па, зва ла сам те да чу јем ка ко си...
А за што прет по ста вљаш да ми не што тре ба?
Е, то ни је исти на, баш си без о бра зан, а ја те бе 

во лим. Ма, не не, ни шта ми не тре ба, има мо све га... 
Са мо што не цр ка ва мо од гла ди. Знам да не смеш 

да ми ша љеш па ре, одра ће те од по ре за, знам. 
Ма, не тре ба ју ми ни ка кве ства ри...
До бро, кад баш ин си сти раш, Бо ци су се по це па ле 

па ти ке. 
Све тро је. И она ко жна јак на му је ома ле ла. 
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Ама, ни сам про да ла, ра сте де те. Е, ни је ви ше 
де те, али ра сте. Ми ки ца не ма зим ски ка пут ни школ ску 
тор бу... 

Па не иде у шко лу, ал тор ба тре ба и за за ба ви ште... 
А на ва ли ла је да је упи шем на кла вир. Је сте. 

Кла вир... му зи кал на је ја ко. ... На те бе. 
Ме ни лич но ни шта... сем што сам из ар чи ла сву 

шмин ку, го ла сам, бо са и без бун де. Угаљ не ће ни ко да 
ко па, шу ме смо већ по се кли, а стру ју из во зи мо. Ко не на-
ба ви бун ду смр за ва се га ран то ва но.

А са хра на ти је ку ди ка мо ску пља од бун ди це!... 
Шта ка жеш?
Спи сак од ко ли ко та ча ка? 20? Ка ко да се уде нем у 20?
Знаш кол ко тре ба да ти стиг не пи смо! Јел имаш ти факс?
Пи шем број ку! Ама, ја сно, са мо нај ну жни је!
Шта ти је, бре, ко фан та зи ра?
Кад сам ја тра жи ла не што што ни је нај ну жни је?
Је су хте ли да нас бом бар ду ју? Је л’ би ло на свим 

свет ским те ле ви зи ја ма? Је си глед’о сво јим ро ђе ним 
очи ма? Пре ти ли су сва ки дан. Па је сам тра жи ла да ми по-
ша љеш про тив а ви он ске ра ке те? Ни сам. Ето ви диш да сам 
скром на.

До бро, спа вај сад. Чу вај де вој че. Су тра чим стиг неш 
на пос’о че ка ће те мој фак сић. 

Ста ни, се ти ла сам се не што! Знаш ону Си мо ни ду 
Мир ко вић из По га но ва ца? Ону, бра те Ву ка ши но ву...

Е, она је та мо у Ота ви код стри ца, вра ћа се иду ће не-
де ље, па мо жеш све по њој да ми по ша љеш да не пла ћаш 
ца ри ну и по шта ри ну. По сла ћу ти та мо ње ну адре су.
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На рав но да не ће при ста ти да но си кла вир... али 
не ки син ти...

Ај де, не мој да си на крај ср ца, во лим те пу но! Ћао!
Спу сти слу ша ли цу и при пре ми па пир чи ну.

Ов де ћу да на пра вим тај спи сак чим ре шим пи та ње 
Бо це!

Са мо па мет но и хлад но крв но. Ни је Ср бо бран ка 
ме ни до ра сла.

(21. Ми ца се кре та ри ца)

Кон цен тра ци ја за но ви ва жан раз го вор.
Ало Бо мерц-ко мерц, мо лим вас ге не рал ног ди рек-

то ра... Шта? Ни је ту? За про ме ну...
За ма ло да спу сти слу ша ли цу, али се до се ти не че га...

Је си ти то Ми цо - се кре та ри цо? Што ти див но сто ји 
та фри зу ра!

Ма - су пер! А где ти је Ми ша - ди ша?
Озбиљ но? Сам? Без те бе? Шта ра ди у Кар ту му? 

Уво зи пе сак или цр но ро бље? Сад су веш-ма ши не то ли ко 
ску пе да би си гур но би ло јеф ти ни је ку пи ти ро би њи цу за 
пра ње ве ша! Ха, ха. А и не по ста вља се пи та ње де ло ва!

Не го, слу шај, ми ла мо ја, ја сад имам је дан кру пан 
про блем. 

Ми сли ла сам да му ис пору чим Бо цу пре ко ви-
кен да, по што га тра жи вој на по ли ци ја, јер ни је дао го ди ну 
па да га ма ло скло ним... И, куд ћу ја са де те том, сад кад 
Ми ша...
Па се до се ти ре ше ња.

Уоста лом, што да га не по ша љем те би, иако Ми ша 
ни је код ку ће?! Знаш, ви сте у вој ном на се љу, где вој на по-
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ли ци ја не за ла зи. Ја са мо хо ћу да ми де те бу де на си гур ном 
не ко ли ко да на... Ка ко си за у зе та? Имаш љу бав ни ка?

Не? То је баш ле по од те бе што си јед на вер на же-
ни ца... Да кле, ако не маш љу бав ни ка, не ви дим ни ка кву 
ре ал ну смет њу да при миш Бо цу у го сте. Слу жбе но, ти си 
мо ме Бо ци ма ће ха и пот пу но је нор мал но...

Мо лим? Шта он да што сте вр шња ци?!
Ко те тер’о да се уда јеш за же ње ног чо ве ка! Ти си 

зна ла да он има од ра слог си на и да ћеш ти том си ну би ти 
ма ће ха!

Уоста лом твој ма ли Пе ра ће се си гур но ра до ва ти 
да се ма ло по и гра са сво јим офи ци јел ним бра том по та-
ти ци...

Шта, шта ми слим под офи ци јел ним?
А ти не маш пој ма шта ја ми слим?
Ми слим слу жбе но, за кон ски, они су по лу бра ћа по 

та ти, зар не? Шта хо ћеш да ти отво ре но ка жем? Ти знаш 
шта ми слим, ја знам шта ми слим и шта ту има отво ре но 
да се го во ри?

За бо га же но, о то ме си ти тре ба ла отво ре но да раз-
го ва раш са Ми шом а не са мном! Он ти је муж, а ко сам ти 
ја? Бив ша же на твог тре нут ног му жа! ... Шта?

Шта фа ли при де ву “тре нут ни”?
Ко хо ће те бе да раз ве де од Ми ше?
Па ти си иди от! Ја сам те би, же но, до жи вот но за-

хвал на, јер ме ни Ми ша ни кад не би дао раз вод да га ти 
ни си смо та ла. 

А шта има ру жно у гла го лу смо та ти?
Знам да си би ла труд на, не мој да ме ву чеш за је зи-

чи ну!
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Мо лим? Еј, не мој да цми здриш, ни сам ти ја пу-
бли ка за то!
Крај ње ле де но. 

Знам да мо гу да ти бу дем мај ка, али сам увек на сто-
ја ла да бу де мо као при ја те љи це.
Дрек не.

Пре ста ни да се де реш!!!
Па у за. За тим опа сно

Шта ћеш ти да ис при чаш мом Те о фи лу?
До бро, ако баш ин си сти раш да раз го ва ра мо отво-

ре но, он да отво ре но да ти ка жем, као мај ка! 
Екс тра ле де но.

Твој син чић Пе ра, то јест твој и Ми шин син чић 
Пе ра - нео до љи во ли чи на Дој чи ла Кне за! Ја сам то при-
ме ти ла кад сам га пр ви пут ви де ла, али ми ни је би ло сум-
њи во док ми ти лич но ни си ре кла ка ко ти не под но сиш 
Дој чи ла Кне за за то што те ба рио, а оже њен жо век. И док 
ми ти лич но ни си ка за ла ка ко си за бра ни ла Ми ши да ти 
га до во ди у сво ју ку ћу. Ме ни се тек ту упа ли ла лам пи ца 
и ти си то од мах осе ти ла, зар не?

Да кле, ја знам, и ти знаш да ја знам и не ви дим у 
че му је про блем! 

Па да ме смо, ни смо ге не ра ли за бо га, не ће мо се из-
да ва ти!

За што бих ја то ре кла Ми ши? То је ва ша ствар. 
Уоста лом, ко зна ко ли ку је де цу он по се јао по све ту. 
Ме ни је баш Жар ко, знаш Жа ре та? Е, он ми је при чао да 
је Ми ши још јед на ри би ца би ла у бла го сло ве ном ста њу, 
баш пре че ти ри го ди не, у исто вре ме, кад и ти... Мо жда 
сте но си ле бли зан це... Па, вас две... 
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А? Мо лим? Не мам пој ма...
За што те то сад за ни ма?
И то је, ваљ да, ува ље но не ком дру гом, при руч ном 

та ти ци!

(22. Ески ви ра ње пре ко број ног)

Не ко им се ме ша у ве зу.
Че кај ма ло.
Ало, го спо ди не, спу сти те слу ша ли цу, ми смо пр ве 

по че ле.
Не, по гре ши ли сте, ми већ одав но раз го ва ра мо.
Не, ни је По зо ри ште. Ов де Пинг-понг клуб! 

(23. Ми ца се кре та ри ца- да ље)

От ка чи ла је ти па, по но во Ми ци:
До бро је, от ка чи ла сам га. 
Да кле, сад ћу ти и пли вај да ље! 
Ко те те рао да гу раш нос у ђа во ло во ду пе, јер и Дој-

чи ло Кнез  има же ну, а и она има очи и - шта ће би ти ако 
она ука пи ра?  

А Гор да на је љу бо мор на као шпан ска до га, то знаш. 
Осим то га, они има ју ћер ку у пу бер те ту ко јој мо же те шко 
па сти ако од јед ном не где чу је да јој је та ти ца на пра вио 
тај ног бра цу. 

Знаш ка ко смо ми де вој чи це осе тљи ве на те ства ри. 
А, пра во да ти ка жем и мој Бо ца се је два на ви као на чи ње-
ни цу да има бра та ко ји мо же да му бу де син. Бо јим се да 
би још те же  при хва тио чи ње ни цу да је тај брат ње го вом 
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та ти ци ува љен! Знаш ка ко де ча ци не во ле кад им му шки 
пре дак ис па да шо ња!

Слу шај, са чу вај те су зе за не ку дру гу при ли ку и 
осо бу!

Еј, на твом ме сту, је не бих ме не ви ше за је ба ва ла!
Опет се на љу ти.

Ако ме из нер ви раш ту ри ћу те у не ку ко ме ди ју, 
знаш! Мо лим? Ка ко то ми слиш: ни ко те не ће пре по зна ти 
кад те ја на пи шем?

Е по зна ће те, ја ти до бра сто јим! Пре ста ни да 
сли ниш! Ти си бре, же но, за је ба ла тро је де це, а сад ми ту 
цми здриш око ма то рог Ми ше! ... Шта: ка ко тро је? 

Ма те ма ти ку не знаш, а дра ма тур ги ју знаш! Тро је!
Па, пр во си за је ба ла свог си на ко ји ве ру је да има 

ба ту, а у ства ри има се ку! Он да си за је ба ла мо је де те ко је 
слу жбе но има по лу бра та, а би о ло шки га не ма! И на кон цу 
ћер ку Дој чи ла Кне за ко ја ми сли да не ма ни ко га, а има по-
лу бра цу! Али ти си се би та ко по де ли ла уло ге, па сад ђу-
скај!!!

А у тој по де ли, ја ти по под не ша љем Бо цу у го сте 
на три ... не не го на се дам да на!
Спу сти слу ша ли цу!

Ти ћеш ме ни да при чаш ка ко ја пи шем, ко да си 
икад ишта про чи та ла, сем ку ва ра! И мо жда не ки херц 
ро ман... Е, ту ри ћу је у фар су, са мо да ува тим ко ји дан да 
сед нем за ма ши ну! И ако пре жи вим Ср бо бран ку...

Ко цо, знаш шта ми ни је ја сно?! Му шкар ци су, бре, 
пот пу но упро па сти ли исто ри ју, ува ли ли нас у па три-
јар хат, у оно ли ке ра то ве и не сре ће, у ха ре ме, у по ја се ве не-
ви но сти - све због то га да их не ка не за вр не и не утра пи 
им ту ђе ко пи ле. А то им се још увек до га ђа. И стал но си-
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ро ти пи та ју: на ко га ли чи. А је л’да има та тин ка рак тер... 
а та та, на рав но, и не ма ка рак те ра.

(24. Ужи ва ње у ти ши ни)

Ва ди те глу са ма кро би о тич ким до руч ком од шар га ре пе и 
сл. Пу сти не ки леп ин стру мен тал.

Ко виљ ка, се стро, је си ли се ти уже ле ла ма ло ти-
ши не? ‘Ај мо ма ло да слу ша мо ти ши ну и да сми сли мо 
не што про тив  аген ци је за ти ху де лат ност...!

(25. Шиф тар ми љи та рист)

Гриц не шар га ре пу. На кон кра ће ти ши не зво ни те ле фон. 
Она ди же слу ша ли цу умор но и са до са дом.

Ало, По зо ри ште, из во ли те... 
Да... Ја сам Ду шан ка, из во ли те... Мо лим? Шта?
Ми љи јон ко ма да за крат ка де вет ка?
Шта ти је то крат ка де вет ка?
Ви се ша љи те сам ном?
Му њи ци ја? Ма не мој!
От куд ти чо ве че, иде ја да тра жиш му ни ци ју у По зо-

ри шту? Је си ти  луд? Ми смо кул тур на уста но ва. Ми смо 
умет ни ци. Ка ко те ни је сра мо та?! Ми смо ства ра о ци, а не 
рас ту ра чи! Ош‘ ти да ја зо вем ми љи ци ја, ба ра бо!?

Мо лим? ... Ко вам је одао ло зин ку?
Ми ња из Дру штва за за шти ту жи во ти ња?!

До ба цу је Ко виљ ки. 
Ви ди, Ми ња шти ти жи во ти ње, али љу де јок!

По но во у те ле фон
Ни шта, ни шта, не ка жем ва ма!
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Не, не, не ма ни ко га, са ма сам, слу шам вас. Аха.
Да. ... Пра ви кеш? 
(За се бе.) Сам га је Бог по слао. Или ђа во?

У те ле фон.
Шу шка? ... А ко је на сли ци? ... Уј ка Сем? ... зе ље но, 

во љим те зе ље но... овај... ка ко да вам ка жем...
Па, кад је већ та ко, ја имам не ке ве зе у јед ној чу ве-

ној  при ват ној бан ци. Ми се, на рав но, ти ме не ба ви мо, али 
ја лич но знам ко се ба ви и за де ви зну про ви зи ју од 20%...

Мо љим?
До бро, ако је сву где у све ту 10%, он да ће мо ми да се 

до го во ри мо на 12% - за то што код нас све иде ма ло те же... 
Да кле, 12% од мах по уто ва ру. ОК?

Да, да, си гур но, ми смо ап со лут но про тив ра та. ... 
На рав но. Ја сно. Знам да бра ни те кућ ни праг. ... И ми!

Па... мо гу да вам обез бе дим и пре воз... али мо гу 
са мо пре ко Ун про фо ра, ако вам се не га ди...

До бро, зна чи, 15% од укуп не вред но сти на тр-
жи шту...

Е, то не мо гу да вам га ран ту јем!
Мо жда бу ду из Хр ват ске, а мо гу да бу ду из Бо сне 

или из не ког тре ћег од ра ђе ног ра та. На дам се да не ће те 
пра ви ти пи та ње. То је и она ко по тро шна ро ба!

Не, не, не мој те се “за фа љи ва ти”. Не тре ба ми цр-
ве на ру жа, да ле ко би ло! Али ако већ има те не ка кав ма-
лец ки фон дић за ре пре зен та ци ји цу, мо же је дан маг-
нум чић 323...

Не ка ни је дам ски. 
Ја и не на ме ра вам с њим да оба вљам дам ске по-

сло ве... 



76

Мирјана Ојданић

Да, да, да, и ма ло при па да ју ће му ни ци ји це. Тек 
то ли ко да и ја мо гу да ста нем на кућ ни праг сви је тла 
обра за... Ја сно.

И ја ва ма! ... Да кле, чу је мо се у 13.35. 
Су сти слу ша ли цу.

Ло о о о о ва! Ср бо бран ка, ско те смр дљи ви, ски ну ћу 
ја с вра та и те бе и тво ју Аген ци ју за ти ху де лат ност!
Ко виљ ки.

Ко цо, не мој ти да ми слиш да сам ја не ки рат ни 
про фи тер. Овај би то и без ме не на ба вио... а ме не би она 
зми ја... Ну жда за кон ме ња.

Ја сам сит ни ца ри би ца. (Пе ва.) И тре ба ми ло ва.
Је би га, и сит на ри ба тре ба да ди ше...

(26. Син Бо го љуб - спа ва ли ца)

Окре ће број ча ник.
Бо цо... Ало, Бо го љу бе, си не, па ти још спа ваш! 

Ди жи ду пе из те ру пе, сме ста. Сме ста! Мо раш хит но да ми 
оба виш је дан де ли ка тан по слић... Ни је пр љав, не го де ли-
ка тан! Ма, про бу ди се, про то пла змо јед на! Слу шај ова мо, 
по под не идеш на го сто ва ње се дам да на код сво је но ве ма-
ће хи це... За то што ја ка жем!

До бро, ни је го сто ва ње, идеш у го сте. Про фе си о-
нал на де фор ма ци ја. 

Та та ни је код ку ће, али то не ме ња ствар!
Је л’да? Во лиш што ни је код ку ће. А за што?
Го спо де Бо же, си не, па не ћеш, ваљ да, да му ваш 

же ну ро ђе ног оца!! Да кле, ни шта ти ни је све то! Не го, о 
то ме ће мо ка сни је! Овог ча са се ди жи из кр па умиј се...

Тач но! Опе ри зу бе! 
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Обу ци се ле по го спод ски, као би зни смен. Не мој 
фар мер ке и па ти ке. Оба ве зно ста ви кра ва ту и пеј џер. ... 
Не ка не ра ди!

За то што је ме ни то ја ко ва жно, а да би и те би би ло 
ва жно да ћу ти 50 до ла ра... До бро. 75. ... 75 и ни цен та 
ви ше!

Кад се та ко упи ца ниш и на ми ри шеш, он да хит но 
иди у Ју го бан дит бан ку и на ђи ми та мо Го лу ба. Знаш оног 
го ло гла вог са ал ком и ожиљ ком на обра зу... 

Е, тај што ше та пит бу ла, то је тај! 
Да кле, на ђи га и ка ко знаш, до ве ди ми га у мо ју кан-

це ла ри ју до... по ла је дан. Узми так си! ... Ти ни кад не маш 
ло ве. Па, да дох ли ти ма ло пре 75 до ла ра?!

До бро оо, до бро, жу рим, узми 10 ма ра ка из фри жи-
де ра.
 Стро го по вер љи во.

До за за мар га рин има ду пло дно.
Ај де, по жу ри, не мој да те ја на зо вем за пар ми ну та 

и да  те за тек нем код ку ће! Ај де ћао!

(27. Ми ца се кре та ри ца по пу шта)

Зво ни те ле фон. 
Ало, По зо ри ште, из во ли те... Ах, ти си, Ми цо...
Шта то би? Пре ки ну ла нам се ве за?
Спон та но, као спон та ни абор тус!
Да, да, знам да је био за у зет. Ме не стал но не ко 

зо ве.
Ето, баш ме сад зва ла Гор да на. Гор да на, же на Дој-

чи ла Кне за. Шпан ска до га. Не го, да се ми вра ти мо на наш 
ма ли про блем. Шта си од лу чи ла за Бо цу?
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Слу ша и ра ду је се из све сна ге.По ка зу је Ко ци да је су пер, 
али то оду ше вље ње не по ка зу је са го вор ни ци. 
Ми ци, хлад но:

До бро. Од го ва ра ми. Да кле, ша љеш га пр вим ком-
би јем до Бу дим пе ште, а он да ави о ном пре ко Ри ма у 
Кар тум...

Ка да? ... По под не? ... Од го ва ра. О тро шку фир ме?
Од лич но. Што пре, то бо ље. Шта да му по не се?  
Па, ка ко је за бо ра вио на о ча ри, кре тен?! Он је без 

њих пот пу но ћо рав. Ува ли ће му не ко уго вор за увоз ну кле-
ар ног от па да и он ће то та ко ћо рав да пот пи ше!

Да, да, у пра ву си. Све има и сво ју до бру стра ну!
Ето, је сам ти ре кла да мо же мо да бу де мо дру га ри це. 

По здра вљам те, ћао.
Спу сти слу ша ли цу. Ко виљ ки.

Знаш Ко цо, ка ко ка же За За Га бор: Ако вам је 
бив ши муж би зни смен, нај ва жни је је да оста не те у до-
брим од но си ма са ње го вом се кре та ри цом... ха, ха, а ако 
му је та се кре та ри ца  ус пут још и же на - тим бо ље. То 
ка жем ја. Или му не ће ду го би ти же на, или му не ће ду го 
би ти се кре та ри ца. Јер, јед ном пра вом би зни сме ну тре ба ју 
же на и се кре та ри ца али у два ко ма да. 
Пе ву ши.

 У Ми ли це, у Ми ли це, ду ге тре па ви це...
Те ле фон зво ни. Ко виљ ки.

Овај хо ће да ми по ква ри рас по ло же ње...

(28. Рас пад си сте ма 1 - Љу шке и дру штван це)

Диг не слу ша ли цу.
Ало оо... Јао, ти си љу ба ви... 
Је си до бро сти гао на по сао?... 
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Баш ле по... Ко га си срео?
Из гим на зи је? Је е ел? И, шта ра де они у Бе о град?
Фи но... да...да... љу бим те...
Шта аа си ура дио?... Ко га си по звао?
Где? Код ме не? Ша лиш се!

Ко виљ ки.
 Ови му шкар ци ни шта дру го и не ра де, не го зо ву 

дру штван це на ве че ру!
У те ле фон. Љу та.

Је си ли ти нор ма лан чо век?! Ја сам на пра ви ла по жи вот 
опа сне акро ба ци је да нам обез бе дим ин тим ну ве че рин ку за 
дво је, а ти ми сад ну диш тво је гим на зиј ско дру штван це. Па 
ни сам ти ја же на, иди о те! Ја сам ти љу бав ни ца!

 А да ти ни си на ме ра вао да окре неш же ну, па си за-
бу ном окре нуо мој број?

 Слу шај, ра ди ка ко знаш, али ако ти ве че рас не 
до ђеш  сам на на шу ве че ри цу ја ћу... ја ћу...
Не до се ти се ни чег сем пла ка ња.

Не знам шта ћу, али знам да ти се то не ће до па сти!
За лу пи слу ша ли цу, љу та.

Ко цо, за ви дим ти што си биљ ка!

(Рас пад си сте ма 2 - ма ми ца)

Зво ни цр ве ни те ле фон.
Ре кла сам ти шта сам има ла. Не ћу ни шта ви ше да 

чу јем хо ћу да те ви дим ве че рас! 
...Ах, ти си ма ми це, па за бо га, за што ми се не ја-

вљаш! Из лу де ла сам од бри ге. Упла ши ла сам се да...
Ма, не, не, не де рем се на те бе. Са мо сам не срећ на. 
Ти знаш да ја не во лим онај твој бр бља ви ауто мат. 
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Али, за бо га, ма ма, па зар ни си у пе так фар ба ла 
ко су? Знам да во лиш да из гле даш мла ђе, али кад би ски-
ну ла ки ла жу и по чу па ла бра ду - из гле да ла би три де сет го-
ди на мла ђе!

До бро, до бро, не мој да се љу тиш... Из ви ни...
Из гле даш ми као мла ђа се стра...
Ма ми це, је си ли ишла по кар те?
К о  ш т р а ј к у ј е ?
Ух, пи зда им ма те ри на, куд баш да нас на ђо ше!
До бро, до бро, ма ми це, не ћу ви ше да псу јем!
Ни ја ни сам при ми ла пла ту од де цем бра, па не 

штрај ку јем, не го ра дим! 
Зво ни дру ги те ле фон. 

Че кај са мо ма ло, мо лим те.

(Рас пад си сте ма 3. - Те о фил)

На дру гом те ле фо ну.
Ало... да... спу сти ла сам ти слу ша ли цу. Из ви ни... Из-

гу би ла сам нер ве, не ћу ви ше ни кад... Да... Знам да се код 
вас зна ко мо же да пре ки не ве зу... До бро... па... пре ки ни 
ве зу ако...
По ла ко спу сти слу ша ли цу. Љу бав ник је пре ки нуо ве зу. 
Те ле фон зво ни. Она ма ло са че ка.

Ало... Те о фи ле, ти си? За што да ка жем дра гич ка и 
че му мо гу да се ра ду јем? Мо лим? Шта? Ка ко, бре, ку пио и 
већ си код ку ће?  Не, не, до бро је... Су пер је, из ви ни имам 
дру гу ве зу.
Спу сти слу ша ли цу и вра ти се на онај те ле фон где је 
има ла мај ку.
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Ало ма ма, је си ти баш би ла на ста ни ци или си са мо 
чу ла на...
Ко виљ ки, док по но во окре ће ма мин број.

Спу сти ла слу ша ли цу. За ми сли. Ни је хте ла да ме са-
че ка по ла ми ну та!

 Јој, што мај ка мо же да ти сме сти, ни ко не мо же!
За ми сли штрај ку ју шо фе ри... Онај коц кар ку пио 

плин и сад ме те ра да се ра ду јем, а онај дру ги кре тен... 
Ма ко ме те ро да имам два кре те на, кад ми је и је дан пре-
ви ше. То што суд би на  мо же да ти сме сти не мо же ни ро-
ђе на мај ка!

Ало, ма ми це...
Мо лим? Ти си пи ле ма ми но... ка ко је би ло у вр ти ћу? 

Ма ца мо ја, а ста ци пе ва ла? Бра во! Ма ла мо ја лут ки ца... 
Пи ле, дај ми још ма ло ба ку... Шта ра ди ба ка? Ка ки? 
Зво ни дру ги тре ле фон.

До бро, ка жи ба ки не ка са мо ка ки, а ја ћу по зва ти 
ка сни је.

Љу би те ма ми ца, зво ни ми дру го зврн да ло, ми ла...

(Рас пад си сте ма 4 - Бо цо)

Ди же дру гу слу ша ли цу.
Ало, Бо цо, си не, ти си. Где си? Је си на шао Го лу ба?
Па, где је? Мо о о лим? Оти шао пит бу лу на са-

хра ну?!? Тр гу је оруж јем а све ча но са хра њу је кр во лоч ну 
џу ке лу!

Мо лим, ни шта си не... Ко тр гу је оруж јем, ма ни си 
до бро чуо... Не, не, ни шта, не ма ве зе! Слу шај, не мој да се 
ја вљаш ма ће хи, ша ли ла сам се. Ма не! Шта ћеш ти та мо 
кад је та та у Кар ту му... Свра ти до фа кул те та, за бо ра ви ћеш 
где је... До бро, си не, ћао...
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Ко виљ ки.
Уф, свет је оти шао у враж ју ма тер! И ја сам оти шла 

у враж ју  ма тер! Не мо гу да ве ру јем да сам по сла ла де те 
жи во ти њи ко ја про да је оруж је и са хра њу је ке ро ве. Слу-
де ла ме она Ср бо бран ка. 

Па шта, та аген ци ја... не ће ваљ да да би ју јед ну бес по-
моћ ну же ну.... Не ће ку рац! Сви би ју бес по моћ не же не... 

Тре ба ла сам ипак да се кр стим, ма кар у Ми ри је ву... 
Ка ко ћу пред Бо га, по сле ово га?

Тре ба ла сам да га при ја вим по ли ци ји... Да! А не да... 
Окре не крат ко број по ли ци је.

Ало, дру же... овај из ви ни те, го спо ди не... Имам да 
при ја вим,  је дан слу чај ... јед ног иле гал ног пре про дав ца 
оруж ја, за пра во јед ног куп ца са зна те... оним ак цен том. 
Јед ну зе ле на ши цу и јед ну аген ци ју за ти ху де лат ност... 
Мо лим? Ка кве ве зе има мо је име? Ја сам са свим слу чај но... 
Чо век ку пу је оруж је, огром ну ко ли чи ну... Не, не знам где 
је оруж је... 

За пра во, ра ди ло се о му ни ци ји... Ми ли он ко ма да за 
крат ку де вет ку... Чо век ће ме зва ти у 13.35 и ви би... Ка ко 
то ми сли те да одем у над ле жну ста ни цу? От куд ја знам 
ко ја је ва ша ста ни ца над ле жна за крат ку де вет ку? Ама, 
слу шај чо ве че, овај тип не на ме ра ва да пљач ка ло кал не пе-
ка ре не го... ало... ало...

(Рас пад си сте ма 5 - ис кљу чен те ле фон)

Па нич но окре ће број ча ник.
Ало, ало... Шта је сад? Мр тав те ле фон... Бог те 

ма зо...
По ку ша ва са дру гог.
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Ало... ало...
Слу ша не ко вре ме.

Слу шај шта ка же, Ко виљ ко се стро мо ја?!
Укљу чи ин тер фон и чу је се оф.

... По што ни сте из ми ри ли свој те ле фон ски ра чун 
ис кљу че ни сте из ПТТ са о бра ћа ја... по што ни сте из ми-
ри ли те ле фон ски ра чун ...
Овај ОФ мо же да иде до кра ја пред ста ве, за јед но са оним 
ин стру мен та лом.)

Шта сад да ра дим? Ја сам од се че на од све та!
Је бем ти по зо ри ште ко је не мо же да пла ти те ле-

фон ски ра чун! Ево ја ћу да га пла тим! 
Ево, ја ћу да бу дем спон зор те ле фон ског ра чу на!

Од сва куд ва ди све жње ве ин фла тор не ло ве, обра ћа се нај-
бли жем из пу бли ке или ди рект но у ка ме ру.

Еј, ле ба ти, го спо ди не, бу ди друг. Иди до пр ве 
по ште и пла ти ми тај усра ни ра чун! Ево ти ка ма ра па ра! 

Кад су их по ву кли из оп ти ца ја, оца им је бем?
Ка ко да гле дам ве сти, кад па дам на нос од по сла?
Ви ди ко ли ка је то го ми ла ло ве. Про па де ми.

Ба ца ло ву у ва здух и ова ду го па да.
А мо гла сам да ку пим жва ку...

(Рас пад си сте ма 6. - не ста ли ба та ци)

У оча ја њу, сед не и на ку ти ју са “ка над ским ба та ци ма”али 
про пад не, па схва ти да не ма ни ба та ка.

Где су ба та ци? Ко ми укр’о ба та ке? Ка ко, бре?
Еј, где су ми ба та ци? Ми ли ци ја а а аа....Упо мо о о о оћ....

Ис тр ча ва у бе су и па ни ци, па се до се ти не чег и вра ти се.
Че кај, бре, ка ко? Стал но сам би ла ту? 
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Ка ко то мо же? 
Са ма сам би ла. Ни су мо гли да се ис то пе на ни шта 

чак и ако су ка над ски... Ма да су су из ху ма ни тар не по-
мо ћи, не  мо гу... Ко виљ ка? 

Ко виљ ка се стро! Да ли је мо гу ће? 
Ко виљ ка па ти си од врат ни ме со ждер, а ја сам ве ро-

ва ла да смо при ја те љи це! Срам те би ло! Из ро де! 
Ско те про ждр љи ви!
Исец ка ћу те у са ла ту и да ћу те сви ња ма, кр ма чо 

јед на!
Спре ма се за пи са ње.

Е, не оста је ми ни шта дру го не го да бу дем пи сац. 
Све ћу да их от ку цам, па не ка им се свет сме је! 

Сти ди се Ко виљ ка! 
 Све ћу да вас на гу рам у фар су мај ци вам га гур нем! 

Па кад ме на ђу по ло мље ну да се зна ко ме је по ло мио и ко 
га је посл’о да ме по ло ми!

По но во у пу бли ку. 
Шта је шта ме гле даш? Ни је ти до ста мо је му ке! 

Шта се це ре каш? Иди ку ћи! Не знаш где ти је ку ћа? 
 Бри ши већ је да ред! Пу сти ме да ства рам!
 Ај де, марш! И те бе ћу да уку цам! 

К р а ј



ИЛИИЛИ
(ДО СМР ТИ ИЛИ ДО СВА ТО ВА

му зич ка мо но ко ме ди ја за Бо ду Нин ко ви ћа

Бе о град, сеп тем бра 1999.





По све ће но непријатељима.
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Не ко не де фи ни са но и ни ма ло чи сто ме сто. Цен тар 
осве тљен, а око ло та јан стве ни мра ко ви. Има ту ча ђа вих 
ци га ла, мо жда не ка рас пар па ти ка, ду ша од лоп те, ср це од 
бој ле ра, пла стич не фла ше и кон зер ве, ме тал на теп си ја у 
ко јој је не ко ло жио вар ту, ре шет ка, нај лон ке се и слич но... 
Мо жда и не ки ре клам ни па но... Ма ло боч но, ни жи, не ка да 
укра сни, зи дић са гра фи том „ДО ЛЕ ВЛА ДА“  ко ји ће Ж.Г. 
пре пра ви ти у „СИ ЂИ ДО ЛЕ ЗЛА ТО“.

1.ОФ: Од о зго се чу ју ТВ ре кла ме. 
... Ми рис пе че них па при ка... 

Он се уве зе на бу џе ном би ци клу, са го ми лом пр тља га. 
Има  јак ка се то фон, ка кав но се црн чу ге, ги та ру, ис пред во-
ла на са мо у слу жна кор па са кан ти ца ма, спре јо ви ма итд. 
Мо то ци кли стич ки шлем и на о ча ри.....  Зви жду ће... Про ве-
ра ва про стор, би ра по зи ци ју, за гле да ле во-де сно, па го ре... 
На ме шта се. Опа зи не ко га у бли зи ни... 

Пар ки ра Би цикл. Ски да ка ци гу.
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До бро ве че! Ово је Бу ле вар Без на де жних оп ти-
ми ста број 125, пе ти спрат? Ми слим, ни је ово ов де пе ти 
спрат не го - то би би ла та згра да... Да, да, знам да се ра-
ни је звао Ше та ли ште жр та ва фа ши зма, али сад је Бе БеО, 
зар не? 

По што се жр тве фа ши зма ви ше не ше та ју... Знам 
све, са мо про ве ра вам... До ла зио сам ова мо, али да њу, па 
мо рам да про ве рим у мра ку, је л’ та ко? Ми слим, све су ку-
ће ри не исте и у сва ку ста не по три се ла... а ста ну је бар по 
се дам... се ла. 

Ко пи та - не ски та, што ка же наш му дри на род... 
Гле да го ре.

 
2.ОФ: Чу је се на јав на шпи ца ТВ Днев ни ка Сту ди ја Б

Ко би рек’о да има са мо 16, из гле да к’о да има бар 
два’еси три ета же... А? 

И 16 је до ста кад не ма стру је ... из ви ни те... при чу-
вај те ми ово, мо лим вас...

Рас кла па сто ли цу. Рас па ку је ства ри. Пум па та бу ре. 
Спре ма се за ду жи бо ра вак...

Е сад, што се ти че то га да ли је наш на род баш та ко 
му дар к’о што во ли о се би да при ча, ту се ја мо жда и не 
бих сло жио с на ро дом у пот пу но сти... Не го, на вик’о се ко 
ма га ре на са мар... Оно, за ма га ре ни сам де таљ но упо знат, 
ал’ по на ро ду се ле по ви ди...  Тр пи, па не зна шта је до ста... 
не зна да пре ста не...
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Ски да са би ци кла кан ти це и спре јо ве, па на ста ви с при-
пре мом те ре на, за са да још ни је ја сно за ко ју на ме ну. Рас-
по ре ђу је пр тљаг, ис про ба ва сто ли цу на рас кла па ње...

А ви од ма ра те? Ле по. Та ко и тре ба. Не ма ни шта 
бо ље не го кад чо век има од че га да се од ма ра. Ја, на 
при мер, не мам... Ни је да ни сам умо ран, али не мам од 
че га да се од ма рам. Не мо гу тек та ко да се од ма рам од 
са мог умо ра. Шко лу сам кад-и-кад за вр шио и од уче ња се 
одав но пот пу но од мо рио... Ни сам баш ни пре те ри вао... 
ми слим, са бу ба њем... По сао ни кад ни сам ни до био, па 
не мо гу да ка жем да се по сле на пор ног рад ног да на... Не 
мо гу да ка жем јер ни је исти на! А да се, опет, од ма рам од че-
ка ња то ми је не ка ко... ме ни би зву ча ло ма ло де ка дент но... 
К’о пре мо рио се од че ка ња, мо’ш ми сли ти... Али је сте за-
мор но, мо гу да вам ка жем... Да сам на при мер до био по сао 
пре 15 го ди на кад сам за вр шио шко лу, сад бих био за 15 
го ди на бли же пен зи ји... Ала бих био пер спек ти ван, шта 
ка же те, а?! ... 

При па су је ке це љу. На ђе иза зи ди ћа ка пу од но ви на и ста ви 
на гла ву. Узи ма спре је ве...

Ни сам ја то на ваш ра чун, ви дим да сте ча сна ста-
ри на и за слу жан пен зи о нер...

Ви ов де ста ну је те? Од лич но. Баш ми је ми ло! На дам 
се да вам не сме та што ћу ја ту, мо жда, ма ло да кам пу јем 
на ва шој зе ле ној по вр ши ни. Не ћу ја ду го... То јест, ве ру јем 
да не ћу пре ду го... Искре но се на дам. На да ме ова мо и до-
ве ла. Знам да ни је уоби ча је на по ја ва кам по ва ње на ма лој 
зе ле ној по вр ши ни усред стам бе ног на се ља, из ме ђу со ли-
те ра, али код ме не је у пи та њу ја ка емо тив на по тре ба... 
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Као што сте ви ма ло пре та мо од ра ди ли сво ју ма лу фи зи-
о ло шку по тре би цу - не мо ра те да скре ће те по глед, ви део 
сам вас и - не за ме рам! 
По чи ње да пре фар ба ва не ка сло ва гра фи та на зи ди ћу... 
(вЛА да) и пи ше ЗЛА ТО...

Та ко и ја мо рам да за до во љим сво ју емо тив ну, јел’ 
та ко, ну жду!? Уоста лом, сва шта се ра ди по град ским зе-
ле ним по вр ши на ма... На ру чи то по они ма где још ни је по-
диг нут ни ка кав спо ме ник или би знис... Ми слим тр жни 
цен тар, оно”же не, ке се, же не, га ће...”... Или где ни је сру шен 
ко ји спо ме ник...  То је сад у мо ди - то ру ше ње и ди за ње... 
Сву да у све ту спо ме ник тра је ду же од за слу жног гра ђа-
ни на, - са мо је код нас обрат но! За слу жни, ако је жи ва хан, 
нор мал но, мо гао је да по тра је и 88 го ди на, а спо ме ник му, 
ако до жи ви 10 - пу на ша ка бра де! Код нас ду же тра је 
то пли спо ме ник не го мер мер ни!

Ви ми сли те да ја алу ди рам? Ви дим, мр шти те се... 
Не, не! Не спу шта се Жи во рад Гво зде но вић на тај ни во! 
То сам ја... Жи во рад... Зо ви те ме Гво зден... 
Не го, са мо при ме ћу јем: са ми се би оме та мо ори јен та-
ци ју. Ка ко да об ја сниш не ко ме ко тре ба да ти до ђе у го сте 
или уоп ште, не где да стиг не? Ка ко да му ка жеш: “Кре ни 
Ули цом ко ја се не кад зва ла Та ко и Та ко, а са да се зо ве Не 
Знам Ви ше Ка ко, до ђи до ме ста где је оно мад би ла Ње-
го ва би ста, а ју че по са ди ли Ки оск са жва ка ма, пре ђи 
пре ко пар ка у ко ме је пре ко но ћи ни као стам бе ни блок, 
а тач но пре ко пу та ле ди не на ко јој џи кља ши ка ра у ко јој 
цве та ју нај лон ке се, па тик по ред фа бри ке адап ти ра не у те-
а тар - скре ни ле во. Ка ко да об ја сниш чо ве ку, кад чак ни 
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ле во ни је ви ше оно што је би ло, а ка мо ли де сно! На пред и 
на зад да и не по ми ње мо! То се тек не зна шта зна чи! 

3. ОФ: Про тут њи је дан мо то цикл

Ипак се ви, ме ни, мр го ди те! До бро не ћу ви ше о 
то ме, прем да је би ло без зад њих на ме ра. Уоста лом, мо жда 
та збр ка ни је ни та ко ло ша! Ка жу да су у Дру гом свет ском 
ра ту Ен гле зи по ски да ли и по бр ка ли све пу то ка зе по Бри-
та ни ји, бо је ћи се швап ске ин ва зи је и да су он да хап си ли 
сва ко га ко за лу та. Е, сад, кад би код нас по че ли да хап се 
сва ко га ко ји за лу та мо гли би све да нас по хап се.

Ми смо сви за лу та ли... Ето, и ја сам за ба сао у 
при чи, а по чео сам о зе ле ној по вр ши ни... 

Сва шта се ра ди... Ево ов де је, на при мер, не ко пе као 
па при ке! Кол’ко ма ло пре! До са мог за ла ска сун ца. Ци гле 
су још то пле, а и ми рис је још увек при су тан...
Оњу ши, па ли рич но.

Ми рис пе че них па при ка у кро шња ма ди вљег ке-
сте на.

И то, Бо га ми за вид ну ко ли чи ну! До ма ћин ску. За 
до бар ај вар! Ако мо гу да про це ним јед но пет на ест те гли. 
Од но сно три вре ће па при ка. (Да ни сте баш ви? Јок!? Ни 
јед на пен зи ја не по кри ва три вре ће па при ка!)  Кол’ко 
су тра - прек су тра не ко ће да сец ка ку пус... Ред гла ви ца, 
ред ри бан ца, два-три зр на ку ку ру за, ра ди бо је... Имам 
пу но раз у ме ва ње! Љу ди не ма ју авли је, као што су има ли 
та мо ода кле су до шли, али сто мак, ви ди те, још увек има ју, 
а иде зи ма... И то - ко зна ка ква зим чу га?! Прог но зе ни су 
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ни ма ло ру жи ча сте... Не ми слим ме те о ро ло шке, то је, 
хва ла Бо гу, још увек у Бо жи јим ру ка ма, не го ове дру ге... 
Ове што су у ру ка ма жи вих бо го ва, да про сти те! Па се 
љу ди сна ла зе ка ко зна ју и уме ју. Спре ма ју се. Јер, зна те 
ону на ко јој смо од ра сли: Ни шта нас не сме из не на ди ти! 
И - све нас из не на ди...

Ви ди не ку џу ке лу. Га ђа је ка ме ни ом.
Марш!

На љу тио се.

4. ОФ: Скик не џу ке ла и уда љи се ла веж

Уоста лом, ни је пар кић са мо за џу ке ле! Из ви ни те на 
из ра зу, мо жда и ви има те кућ ног љу бим ца... Ја, до ду ше, 
пре фе ри рам мач ке ко је се не из во де у шет њу, али не мам 
ни шта ни про тив чо ве ко вог нај бо љег при ја те ља, од но сно 
пса. Ма да ми слим да је ја дан онај чо век ко ме је џу ке ла 
нај бо љи при ја тељ! 

И искре но ре че но, ни сам баш оду ше вљен кад 
уга зим у про из вод, тог јел’те... при ја те ља...  За пра во, бо ље 
је жи во ти ња ма! Сло бод ни је су... без бри жни је... 

Тре ба и ми да бу де мо жи во ти ње!
До кле ће мо про тив све та? Ако свет твр ди да смо 

ди вљи, не ци ви ли зо ва ни, гру би ја ни, да смо та ко ре ћи љу-
до жде ри јед ни, тре ба на то нај зад, да при ста не мо! Про цес 
де мо кра ти за ци је... ако ве ћи на ми сли... на ру чи то ако ја чи 
хо ће... У ре ду! 

За што би смо та ко бан до гла во, без у спе шно до ка зи-
ва ли да смо љу ди?
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Као да је то па не ка пред ност - би ти чо век!? Тла-
чи тељ оста лог жи вог све та и за га ђи вач око ли не. Тре ба 
да про гла си мо се бе, од но сно Ср бе за - жи во ти ње! Ако се 
мо ра, рас пи са ће мо још је дан ре фе рен дум за исто риј ско 
“НЕ”. Је су ли Ср би љу ди? НЕ! То би нам би ло тре ће исто-
риј ско не, а тре ћи пут Бог по ма же. Има уоста лом ви ше на-
уч них до ка за да смо ми ствар но жи во ти ње: 

5. ОФ: По из да ље се чу је зво ња ва трам ва ја, па про ла зак 
истог...

Пр во: Тр пи мо као мар ва. 
Дру го: Из у ми ре мо, као и мно ге дру ге рет ке вр сте, 

као кон до ри, као бе ли ме две ди, као ти гро ви, да кле као и 
све оста ле кр во жед не вр сте. 

Тре ће: Да смо кр во жед ни, то не под ле же ди ску си ји. 
За во ду за тран сфу зи ју стал но не до ста ју све крв не гру пе. 
Ку да иде сва та крв? Пи ју кр во пи је. 

Ве ли ки Свет је, у по след ње вре ме, вр ло не жан 
пре ма из у ми ру ћим вр ста ма. Пре ма звер ка ма, а не пре ма 
љу ди ма. За што да то не ис ко ри сти мо? Бу ди мо зве ри. Шта 
би нам фа ли ло да ма ло бри ну о на шем па ре њу, о ис хра ни 
о за га ђе но сти на ше око ли не, да нас ма ло пе ру од нафт них 
фле ка и де ток си ку ју, као пин гви не? Где би нам био крај 
кад би смо до би ли ста тус из у ми ру ће жи во тињ ске вр сте! 
Мо жда би и Бри жит Бар до до шла да се сли ка с на ма, и њој 
су, ве ро ват но до са ди ле фо ке.

6. ОФ: Цвр кут вра ба ца

Мо же се са си гур но шћу оче ки ва ти да би смо уско ро 
по ста ли вр ло тра же ни као ег зо тич ни кућ ни љу бим ци 
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код свет ских моћ ни ка и сно бо ва. По ста ло би пи та ње пре-
сти жа има ти уз пит-бул-те ри је ра или ана кон ду и свог 
кућ ног Ср би на. Ма зи ли би нас и па зи ли, по себ но ако 
Ср бин још зна и ен гле ски као не ки ску по це ни па па га ји. 
Ви зе нам не би би ле по треб не, а ни па со ши, јер би нас 
швер це ри жи во ти ња пре но си ли пре ко гра ни ца као што 
пре но се ар ген тин ске пти чи це. На че му се, ка жу, за ра ђу је 
бо ље не го на дро ги. Иона ко смо на ви кли да швер це ри на 
на ма про фи ти ра ју. 

Да ли зна те да па ре ње ра сне пер сиј ске мач ке ко шта 
250 ДМ? За па ре ње Ср би на, са на рав но ра сном Срп ки њом 
мо гли би смо до би ја ти 2500. 

Јер пер сиј ске мач ке ипак не из у ми ру, јел? А и па ре 
се че шће. Ми слим мач ке, пер сиј ске...  Да и ми узме мо 
не ку кон вер ти бил ну кин ту, мо же и у еури ма! Нек’ се вр ти 
ло ва!

Не би нас ви ше ни раз о ру жа ва ли. Све зве ри има ју 
при род но на о ру жа ње, кан џе, зу бе, отров не бо дље... Ла ко 
би смо мо гли до ка за ти да су ма шин ке, уто ке, ка ши ка ре, 
на ма уро ђе ни као ти гру оч ња ци и - пу сти ли би нас на 
ми ру. На ши пре го ва ра чи, ако до ђу до ре чи, очас би убе-
ди ли пред став ни ке ве ли ког све та да ми ра ђа мо си но ве са 
пе тар да ма и пи што љи ма ко ји про сто то ком де тињ ства, 
као и све, спон та но му ти ра ју и по ра сту у хе кле ре, ми но ба-
ца че, ка ла шњи ко ве... 

Ски да ке це љу и ка пу и оста је у оде лу са леп тир ма-
шном. На би ци кло вом ре тро ви зо ру - по пра вља фри зу ру.

7. ОФ: Из да ле ка се чу је ави он.

Мо гу ће је је ди но да би нас др жа ли по ре зер ва ти ма, 
али то ни је тра гич но. Иона ко жи ви мо у ре зер ва ту, а и са-
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фа ри на Ср бе већ је одав но по чео. Не дав но смо има ли тај 
аеро-са фа ри, (ви ди те ја још увек имам ове... ре флек сне по-
сле ди це). А то уско ро мо же да се пре тво ри и у тен ко - са-
фа ри... Бо ље да бу де мо жи во ти ње! Кон фор ни је и без бед-
ни је!

8. ОФ: Од јав на шпи ца ТВ Днев ни ка Сту ди ја Б

Од ла зи те? При спа ва ло вам се? На дам се да ни сам 
ја узрок... Па до бро, он да до ви ђе ња и ла ка вам ноћ! Ле по 
са њај те... Еј, го спо ди не! Чи ко! Ис па де вам не што. Ало...
Са са мог про сце ни ју ма гле да шта је то ис па ло, па се де ре 
из свег гла са, као глу вом.

Ало! Чи ча! Ис па де ти слу шни апа рат! Еј!
По тр чао би за има ги нар ним чи чом кроз пу бли ку, али се не 
усу ди да оста ви сво је ства ри

А ја се чу дим што ме он гле да бе ло! И ћу ти к’о за-
ли вен...
Узи ма ин стру мент. 

Оде де да к’о ме так!  Е мој чи ча, шта ће да ти ка же 
ба ба кад се по ја виш без апа ра ти ћа... 

Уоста лом, мо жда је и бо ље да не чу јеш... (шти му је) 
Ми... ми... ми... 
Укљу чи ка се то фон. По ја ча да љин ским

9. ОФ: Play back за пр ву се ре на ду

Пе ва пр ву се ре на ду.
 Док дру ге љу де хва та сан,
   шта ра дим ја, ова ко сам?
 Док па да ноћ на овај град,
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   шта ра дим ја, ова ко млад?
 Док па да мрак на овај свет.
   шта ра дим ја, ова ко леп?

 Ја ми слим на мо ју Зла ту, на пе то ме спра ту!
 Ја ми слим на мо ју Зла ту, на пе то ме спра ту!

У мо ме оку њен љуп ки лик,
У мо ме уву њен ми ли глас,

У мо ме гр лу мој бол ни крик
Ма, че ка ћу је, као пас!!

Че ка ћу да си ђе Зла та, до ула зних вра та!
Че ка ћу да си ђе Зла та, (ма ка а ар!) до ула зних вра та!

Од о зго до ле ти ке са са ђу бре том и звек не по ред ње га. Раз-
ле ти се ра зно...

10. ОФ Му шки глас (од о зго): Ево ти за тво ју пе сму!

Ви че.
Шта је? Сме та ти пе сма? Ви ше би во лео да лу пам те-

пи хе!? Ил’ да це пам др ва?! То је му зи ка за тво је уши! Си ђи 
лич но да ба циш то ђу бре ако имаш ишта иза дуг ми ћа на 
шли цу! А по што не маш ни шта да за коп ча ваш, ти за тво ри 
про зо ре и за че пи уши! Ни си сам на све ту! Има ов де још 
пен џе ра, ни ко ни је луд да пе ва те би! Ни је чак ни за тво ју 
згра ду. Ти си сто че тре’с двој ка! 
За се бе.

Чуд но... 125, па 142. Где је ту ло ги ка? 
Пре лу ди ра, пе вао би да ље...
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11. ОФ Му шки глас (од о зго): Умук ни бу да ло пи ја на!

Ви ше за се бе.
 Ка кав смо ми ово на род? Му зи ка му сме та, а ђу бре 

фр ља чи кроз про зор? Чим не ко за пе ва, од ма’ пи јан ду ра... 
Нор мал ни љу ди пе ва ју од ра до сти, од сре ће, од љу ба ви, а 
на ши са мо од ра ки је... До бро, по не ки... и од... ви на...
Пи је пи во из кон зер ве.
Не ко ли ко кон крет ни јих акор да. 
Опет се спре ма да за пе ва...

12. ОФ Му шки глас (од о зго): Јел’ знаш ти кол’ко је 
са ти?

Ти хо.
Не мам пој ма. И не за ни ма ме!

Не ко ме ко га је упра во угле дао. Про ла зни ку.
Је л’ ва ма по зна то ко ли ко је са ти? Не пи там због 

се бе, не го не ка бу да ла од о зго, ми слим да би мо гао да бу де 
са сед мог или мо жда са осмог спра та, он се јав но рас пи-
ту је за тај минг. Је дан од оних ти по ва ко ји ма је увек пет 
до два на ест.
Ими ти ра са го вор ни ка ко ји сле же ра ме ни ма, и ни је га баш 
раз у мео, иде по ма ло за њим.

Не ма те руч ни ча сов ник? Та ко и тре ба. Ка жу да 
срећ ни љу ди не но се сат. За то га ни ја не но сим, прем да 
баш не бих мо гао да се по хва лим да сам не ки срећ-
ко вић... 
Ис пра ти га по гле дом, вра ћа се на сво је ме сто. 

Ки нез без са та, да не по ве ру јеш... Прод’о чо век и 
сат... шта ће...
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13. ОФ: Play back за дру гу се ре на ду

Пе ва дру гу се ре на ду
  Ти се, Зла то, са мо пра виш
  да ћеш да ме за бо ра виш
  ал’ ја знам да не ма шан се
  да по бег неш од (на ше) ро ман се.

   Ни ко ме спре чи ти не ће....
   да с то бом до ђем до сре ће...
   Сру ши ћу све ба ри ка де
   са сна гом сво је на де.

  То ли ко се ду го зна мо 
  и би ла си мо ја са мо.
  Мо ја сре ћа, мо ја ту га
  не тре ба ми не ка дру га!

   Ни ко ме спре чи ти не ће....
   да с то бом до ђем до сре ће...
   Сру ши ћу све ба ри ка де
   са сна гом сво је на де.

  Ку нем ти се сун цем ко је си ја,
  да ћеш би ти мо ја ил’ ни чи ја!
  Ку нем ти се ср цем ко је ку ца,
  да ћеш би ти мо ја - или пу цам!

Мо жда се не где ма ло са кри је, или скло ни због бо ја зни да ће 
опет не ки не му зи кал ни кре тен не што да ба ци.
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14.ОФ. жен ски глас: (из бли зи не, ти хо и љу ба зно) Пссс... 
пссс, из ви ни те ком ши ја, ствар но ле по пе ва те, али мо гу 
ли те ва ше се ре на де са мо ма ло ти ше...

Ти хо и у по ве ре њу, има ги нар ној мла дој же ни, нпр. из при-
зе мља.

Мо гле би, да она ни је то ли ко ви со ко! Да је она 
та ко као ви, у при зе мљу, мо гло би и ти ше и суп тил ни је, 
ал’ по што мо рам да до ба цим до пе ти це... Али ви ни сте са-
свим у пра ву по што ва на го спо ђо или го спо ђи це... То ни су 
обич не се ре на де. Ја ов де не пе вуц кам! Ја штрај ку јем пе-
ва њем. К’о што не ки штрај ку ју гла ђу, та ко ја пе смом! За то 
што за гла до ва ње не мам пре ви ше та лен та, као што сте, ве-
ро ват но, већ при ме ти ли... Код ме не се ра ди о жи во ту или 
смр ти, мо же те ми сло бод но ве ро ва ти на реч! Ако се она 
не сми лу је на мо ју че жњу, жуд њу,  бол и уса мље ност, ја 
сам ре шен да ов де умрем на ме сту! 

Од лу чан сам да пе вам док се не по ја ви, па ма кар то 
по тра ја ло до сне го ва. Док сне го ви не за ве ју - па и ду же... 
Спре ман сам и да но ћи вам и да да њи вам ов де. А као 
крун ски ар гу ме нат - по нео сам овај ашов! По гле дај те! Ако 
ипак не усли ши мој ва пај, ја ћу сво јим ру ка ма, ево ов де, да 
ис ко пам се би гроб и да се са хра ним! 

А ви опро сти те што то слу чај но ис па да и под 
ва шом за ста кље ном те ра сом. Ја не мо гу без ње да жи вим 
и чвр сто сам ре шио ДО ГРО БА ИЛИ ДО СВА ТО ВА! Или 
ће она за ме не да се уда, па да срећ но жи ви мо до даљ ње га 
- или ћу ја ево овим пла ни нар ским ашов чи ћем...
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15. ОФ жен ски глас: (ла ти но а ме рич ки сен ти ман тал но) 
То је ствар но ро ман тич но, али.

Па, сад... Не би са баш мо гло ре ћи да је та ко 
стра шно ро ман тич но. Она је мо ја же на! То јест, ни је ми 
баш са свим она ко су пру га, али ми је ипак же на! Жи ве ли 
смо две го ди не као го лу бо ви. На та ва ну. У мо јој гар со-
ње ри. Во ле ли се и па зи ли и ма зи ли. Сла га ли смо се к’о 
ле го коц ки це... Све је би ло ка ко ва ља и по ре ду. Де тен це 
смо на пра ви ли, ре ги стра ци ју за ка за ли у оп шти ни, и 
у цр кви, сва то ве по зва ли кад... она по бе же и сло ми ми 
ср це, к’о чач ка ли цу! Са мо та ко, јед не ве че ри до ђем у на ше 
то пло гне зда шце, баш сам био ис пра тио та ту на ауто бус 
и до чек’о зе та Зе љу с во за, и на ђем по ру ку у фри жи де ру, 
крај пре бран ца:”Во лим те, али не мо гу да се оро дим са 
по ла др жа ве!“

 
16. ОФ: у бли зи ни... са го вор ни ца шмр ца

Је л’да је по тре сно и ениг ма тич но?! А, кад сте већ 
та ко љу ба зни и пу ни са о се ћа ња и раз у ме ва ња, ре ћи ћу 
вам и у че му је би ла ствар. 

То ни сам ни ко ме до са да ис при чао...
Она је је ди ни ца, не зна шта је род ро ђе ни. А ја сам 

чо век фа ми ли ја ран! При зна јем, исти на је, да за те две го-
ди не ни смо ни јед ну је ди ну ноћ про ве ли са ми у на шој спа-
ва ћој со би, од но сно у на шој је ди ној со би ци... Ил’ је те ча 
до шао код ле ка ра, ил’ је стри на свра ти ла на ре дов ну кон-
тро лу, ил’ је се ја по сла ла де цу да ку пе па ти ке, ил’ бу ра зер 
мор’о да до ђе на фуд бал ски дер би с ја ра ни ма, или пак 
уј ка стиг’о на сто го ди шни цу ма ту ре, а ку ма шин до вез’о 
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да про да ко ју ка цу си ра... Углав ном, не знам ка да и ка ко 
на пра ви смо то беп че, али она је би ла у сед мом ме се цу, кад 
сам ја на шао ту по ру ку крај ‘лад ног пре бран ца... ”Во лим 
те, али не мо гу да се оро дим са по ла др жа ве!”... 

А ра ни је ни је мо гла да се од ле пи, док смо би ли 
не раз двој ни! К’о шип ка и бу бањ! Све смо за јед но и до-
го вор но ра ди ли. Во ди ла ме код док то ра по по твр ду да 
ни сам... ура чун љив - са мо да не идем у вој ску, да се ни кад 
не раз два ја мо! Ме не жив блам да по је де - шта ћу ако се 
про чу је по за ви ча ју!? А она ми ша пу ће:”Не мој да се сне-
би ваш! Сви сте ви, му шкар ци иона ко лу ди!“

 
17. ОФ: (из не ког ста на) шпи ца Ве сти – РТС

Ено, ви ди! (А баш смо гле да ли ве сти на те ле ви-
зо ру!) Ма то ра др ти на из ла зи из ави о на и ма ше, а од ра сли 
му шкар ци сто је на ки ши и че ка ју. Сме шка ју се док им се 
це ди за врат! Про стр ли му цр вен те пих, да му бу де шљап-
ка ви је, док ула зи у ре пу бли ку. Љу бе се к’о пе де ри, про си-
па ју сим па ти је, а њи хо ви те ло хра ни те љи стре ља ју очи ма 
к’о коп ци! Но се му ки шо бран, к’о да је кља кав!” ...

По гле дам ја, зби ља, са те тач ке гле ди шта и ви дим: 
ра сни мла ди мом ци к’о го ра, сто је на тој ис тој ки шу-
ри ни и не треп ћу ћи пи ље - ни-у-шта! Он да је дан са чвар-
ци ма, мла ти но га ма к’о др ве ни лу так или ро бот, де ре се 
и сам се бе у гла ву уда ра, пе сни цом! Као по здра вља мо кру 
кр пу!
По ка зу је ка ко је то на све ча ној смо три.

 А онај што му но се ки шо бран озбиљ но кли ма 
гла вом. Да сам то та ко глед’о у по зо ри шту, ја би рек’о - 
ло ше, бра те, пре те ра ше! Ма ло по сле опет не ки - ни су исти 
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они, ал’ су исти та кви! Мом ци у нај бо љим го ди на ма, во лу 
реп да иш чу па ју, а ска чу са ран ци ма на ле ђи ма... То се зо ве 
пу на рат на спре ма и има јед но 50 ки ла. 

Ба ца ју се ли цем у бла то, са мо за то што је дан у 
бе лим ру ка ви ца ма - ур ла!

 
18. ОФ: ( из не ког ста на) Од јав на шпи ца Ве сти РТС

Скан ди ра - пе ва, као на амер ској вој ној ве жби.

Убе ди ме да смо ми му шкар ци при род но од ле-
пље ни - одем и узмем ту по твр ду!

Сад се, ре тро ак тив но, мо же ка за ти - да је она ме ни 
жи вот спа си ла у овим но ћи ма кад је отаџ би на за и ска ла 
сво је - а ме не ни у ка квим спи ско ви ма не ма! Не тр зам се 
ни на зво но, ни на те ле фон. Док дру ги спа ва ју по ту ђим 
та ва ни ма и по дру ми ма! Сад би и они узе ли ту по твр ду, ал 
ни ко ви ше не да је! Ја њој ду гу јем свој жи вот! Бу квал но! 

И - по сле све га то га - у фри жи де ру крај пре-
бран ца!

Ви се сад си гур но пи та те за што баш у фри жи де ру!!? 
За то што ме во ле ла, па ни је хте ла да не ко дру ги на ђе, пре 
ме не, и да ми се сме ју. 

На рав но, наш‘о је пр ви зет Зе љо, он је си ро ма’ кон-
стант но гла дан... 

Ду шу су ми из ва ди ли... крв цу су ми на слам чи-
цу...‘Тео сам у зе мљу да про пад нем! Чак сам се ма ло и на-
љу тио, али..

Био сам си гу ран да ће да се вра ти... Знам кол’ко ме 
во ли и че кам стр пљи во. 
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Пет го ди на... 
Ни да се ја ви! И њој би ло те шко, па пре се кла, ко 

на па њу! 
Он да, ви ше ни сам мог’о да из др жим и кре нем да 

је тра жим... Две го ди не. Тра жим је и са ста вљам пе сме... 
От крио сам је пре не ки дан... Ту је, на пе том, код не ке пу-
ков ни ко ви це, не ке аспи де, не ће ни на апа рат да је зов не... 
Пи смо сам јој на пи сао, уба цио у сан ду че, ал’ не знам дал’ 
јој је аспи да да ла... Са че ки вао сам да је срет нем, да се у зе-
ни це по гле да мо... Не мо гу да увре бам ка да из ла зи... Ваљ да 
у зо ру... И - имам ли ја не ког из бо ра, ајд’ ре ци те по ште но 
(?!) ви дим да сте осо ба сен зи бил на и ду шев на ...

19 ОФ жен ски глас: (ско ро кроз су зе) Ама, све вас раз у мем 
али ја не мо гу да успа вам бе бу. Чим је спу стим, кмек не, 
а има 11 ки ла и ру ке ми от па до ше... Па дам на нос од 
умо ра...

Па, шта не ка же те! Љу ди смо, за бо га! Ако ви не мо-
же те, има ко мо же!

Са мо ви њу спу сти те у кре ве тац, а ја пре у зи мам 
пу ну од го вор ност!
Сви ра не ки леп ин стру мен тал или де чи ју успа ван ку, 
У по чет ку се мо жда чу је и бе бе ћи кме кет, али по сле за-
мук не...

Та ман да чу је те шта сам спре мио за сво је не ви ђе но 
че до...

20. ОФ: Play back за Успа ван ку   

Док та ко сви руц ка успа ван ку за ком ши че од 11 ки ла, чу је се.
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20 а. ОФ (пот крај успа ван ке умик са но) за у ста вља ње 
ауто мо би ла и лу па ње вра ти ма истог. За тим од ла зи 
ауто.

Он по гле да, а око му сев не. Уста је, у по ме ло ди је и по жу ри у 
ле ви пор тал. Чу је мо га одан де, крат ко, а за тим га по но во 
ви ди мо...

О, до зво ли те да по мог нем! До зво ли те, мо лим 
вас! Не мо гу да гле дам да јед на крх ка мла да да ма... та ко 
са ма...
Ево га, ка ко иде уз сам руб сце не, са два ње на огром на ко-
фе ра и ћа ска са има ги нар ном ле по ти цом ко ја леб ди у ва-
зду ху из над пу бли ке.

Ни је ми те шко, на про тив! Не знам где да по тро шим 
ово ли ку сна гу! Не го не мо гу да се на чу дим да вас ни ко 
ни је са че као. Ови да на шњи мом ци не зна ју ни шта је ред, 
ни адет, ни шта је па мет но! (Ста не) Ако же ли те, мо же мо 
у при род ном окру же њу да по пи је мо ка фи цу. Имам онај 
ма ли при мус... За о стао из рат них ре зер ви. На дам се да 
не ће опет за тре ба ти. (Спу сти ко фе ре) Баш сам пла ни рао, 
ал ме мр зи да пи јем сам. Див на је ноћ, при знај те! Ни сте 
рас по ло же ни? 
Згра би ко фер, као да је она хте ла да их узме.

А ви са не ког ду гач ког пу та?! (Оце нио по те жи ни 
ко фе ра.) Са аеро дро ма, прет по ста вљам... Мо гу да се 
кла дим да вас је так сти ста пре ва рио бар за 100%! Ба ра бе 
су то. Пре ве ја не и нео пе ва не! Да смо се ра ни је сре ли, ја 
сам мо гао да вас че кам са за до вољ ством и бес плат но! Не-
мој те да се сти ди те, ре ци те не што, да вам чу јем гла сић... 
Бо ју сте бо жан стве ну на ба ци ли, зна чи ви са не ке оба ле...



107

Сами са публиком

У су прот ном пор та лу.
Већ смо сти гли?! Ште та што сте та ко бли зу! На дам 

се да лифт не ра ди и да ћу вас пра ти ти бар на сед ми... 
Не ка оста ви те... Ја ћу! Ама, ја ћу, шта вам па да на па мет, 
пу сти те то! Ја, као пра ви му шка рац, не мо гу да до зво лим 
да јед на не жна и бес по моћ на...

 
21. ОФ: Уда рац. Вра та од згра де се за лу пе. За кљу ча-
ва ње.

Јао!
Упад не из пор та ла као да га је не ко та мо звек нуо же-
сто ким но ка у том. Нос му раз би јен, крв цу ри кроз 
пр сте... 

Увек сам ми слио да су те бес по моћ не нај о па сни је. 
Ху, мај ку му, ал’ је не за хвал на... Му та ва, а не за хвал на! К’о 
да би ја ‘тео не што на си лу...
Бак ће се са кр ва вим но сом и ру ка ма.

И к’о да је па она не ка ри ба! Ни је мо јој Зла ти ни 
при не ти! Мо жда и ни је жен ско, не го не ки тра ве стит... 
Не смеш ви ше да бу деш ни услу жан у овој не ве ро ват ној 
зе мљи!... По ста ло је опа сно би ти фи ни, кул ту ран и ле по 
вас пи тан... Уф! Што сам пу но кр ван!
Уми ва се во дом из фла ше. Угле да не ко га...
Шва лер ски, та ко да по ми сли мо да при зи ва при ја те љи цу 
но ћи а не мач ку.

До ђи ма че, не бој се! И те бе су ис ко ри сти ли, па из-
ба ци ли на ми лост и не ми лост ули це и су ро вог ве ли ког 
све та. Цц, цц, цц, при ђи бли же, “да те ба ка бо ље ви ди...” 
До ђи да се уте ши мо ме ђу соб но... Ако хо ћеш мо же мо ма ло 
да бу де мо бес ка рак тер ни! 
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То ја, кад сам на ди је ти, па кад не мо гу да се уз-
др жим, не го на ва лим да жде рем, он да сам се би искре но 
ка жем да сам бес ка рак те ран. А не мо гу да се са вла дам кад-
год ме ова ко из нер ви ра ју... ‘Ај де да за јед но бу де мо без...

 
22. ОФ: Мја ук мач ке, из бли зи не.

Е ти си ми јад на ка рак тер на да ка рак тер ни ја не 
мо’ш би ти. Са ма кост и ко жа. 

К’о ма не кен ка! Слаб “ме ну” по кон теј не ри ма, а? 
Све раз гра бе ја чи, к’о и сва где. ‘Оћеш ма ло пи ва? Оћеш 
чо ко ла де? То је је ди но што још имам од слат ког жи во та. 
Чо ко ла да. Те би, дру га ри це мо ја... или си мо жда шва ца... 
при ђи да про ве ри мо... Бо јиш се...

У сва ком слу ча ју те би мо гу исти ну да ка жем - ти ме 
сва ка ко не раз у меш... 
Ако мо же да се ани ми ра пра ва мач ка, ов де би мо гла да од-
ра ди сво ју ро лу.

И ја сам ти ов де, исто к’о и ти због, “вис ма јо ра” 
И ме не су из ба ци ли на не ки на чин... Дош‘о ми си ноћ се-
стрић. Из бе гли ца. Од же не из бег’о... Шта ћеш, те рор је 
те рор, не мо ра да бу де ор га ни зо ван, ни по др жан од ино-
стан ства... При хва тим га, из ра зим ду бо ку за бри ну тост, 
пру жим пу ну по др шку - ал’ он наш‘о па заш‘о! Кад ве-
че рас - до вео и уте ху! Ка же, у ње го вом по ло жа ју, то је 
ху ма ни тар на по моћ! Слу шај! То што ће он но ћас у мом 
кре ве ту са том ри бом ко ју је по ку пио у трам ва ју... Са мо, 
ри ба је круп на реч, соч на. А та ње го ва си ро ти ца, јад на, 
кр жља ва, бу ђа ва, ни ка ква... ис тек’о јој рок тра ја ња. Кад 
ски не аљин че, ја не знам дал’ ће ишта да оста не! До бро је 
рек’о! Пра ва ху ма ни тар на по моћ! Ни сам мог’о ви ше да 
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их гле дам! Из бег нем из ро ђе не ку ће од из бе гли це и ху ма-
ни тар ке!

 
23. ОФ: ( још је дан, дру га чи ји) Мја ук мач ке, из бли зи не

Тек ве че рас сам раз у мео оно што је ме ни мо ја Зла та 
го во ри ла пре де вет го ди на! Да за ме ни мо стан и да за бо ра-
ви мо соп стве ну адре су! Па кад нас пи та ју где ста ну је мо - 
не зна мо! Ко ја ти је сла ва? Ни сам одав де, дош‘о сам би ци-
клом, ха, ха...

Али чак и та епи зо да има сво ју до бру стра ну. Јер, 
да ни је он узур пир’о мој кре вет, ко зна би л’ се ја и ве-
че рас од лу чио да се обра тим мо јој Зла ти за ре кон струк-
ци ју на ших ме ђу људ ских од но са...
Рас па ли не ки јак акорд и раз ва ли на род њак.
  Мо ја Зла та обла ко гра на та!
  Ви ше вре ди не го сто ду ка та!

24. ОФ: Пре стра вље ни мја ук мач ке ко ја бе жи..

Де ћеш бре! Ама, не мош ти ње му ни шта! Па цов је 
то! По је шће те бре, еј...

Цццц... Ма цо... 
За тим, да љин цем укљу чи  ка се то фон и за пе ва је дан пра ви 
бел кан то.
25. ОФ: Play back за Бел кан то се ре на ду

  О, мо ја Зла то,
   жи во те мој,
  Во лим те дра га,
   са мо сам твој...
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  Ја љу бим, сва ки де лић те бе,
  А ти ме не ћеш, ср це ми зе бе.
  Ја са њам сва ки пр стић твој,
  а ти ме не ћеш јој, јој, јој, јој...

  Освр ни се на мо ју љу бав.
  Мно ге ми сле да сам убав!
  И из над, а и ис под па са,
  мно ге ка жу да сам да са.
  Ни сам кр жљав, ни сам ма ли,
   по гле дај ме, шта ми фа ли?!

Од о зго цвет.

26. ОФ: Чу је се лир ска му зи ка, (по че так Ноћ ног про-
гра ма Ра дио Бе о гра да

Ко јом му она да је знак и ко ја тра је за вре ме пан то мим ског 
раз го во ра. Он је пре сре ћан. Ми ри ше цвет. Пан то мим ски 
је зо ве да си ђе. Она не ће. Он ин си сти ра. Она га по го ди у 
гла ву пла стич ном фла шом. Му зи ка пре ста је... 

27. ОФ: Апла уз и смех из бли зи не...

Он при ме ти на род ко ји се оку пио. Љу ти се. 
Шта пи љи те, к’о да игра меч ка! Шта сте се оку-

пи ли? Ово је ствар ин тим не при ро де, а ви ми сли те да вам 
се до га ђа На род? Или ми сли те да је ми тинг опо зи ци је? Е, 
не ма код нас опо зи ци је! 

У овој зе мљи не ма пра ве опо зи ци је. Сви су не где на 
вла сти, ко у ре пу бли ци, ко по оп шти на ма или град ским 
вла да ма. Онај ко ји не вла да ни у сво јој ре пу бли ци, ни по 
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чар ши ја ма, тај др ма са ве зном др жа вом. За то се иста раз-
др ма ла...

То што су сви они ме ђу соб но су ко бље ни не зна чи 
да је ико опо зи ци ја, - јер пр ва и основ на ка рак те ри сти ка 
пра ве опо зи ци је је - да ни је на вла сти! (а сви ови је су). 
Чи ње ни ца да би они хте ли и ту ђу власт не до ка зу је, да 
је су опо зи ци ја - не го са мо да су ла ко ми.

Је ди но ја ни сам на вла сти чак ни у пар ки ћу!
Чак ни у свом ста ну! То је до во љан до каз да сам ја 

је ди на пра ва опо зи ци ја, да нас и ов де! 
Опо зи ци ја, то сам ја! 
Јер ја, кад год ‘оћу да уђем у сво је ку па ти ло, са 

не ком хит ном би о ло шком по тре бом - та мо се већ не ко 
ува лио и - чи та. Кад год по же лим да ста вим ка фу - не ко је 
већ ту рио чај, а ако на ме рим не што да пре гри зем, ра зни 
су већ ис пр ља ли та њи ре и при бор ко је мо рам пр во да 
опе рем. Пе рем, па жде рем! Ка ко се при бли жим свом кре-
ве ту - за тек нем не ког ко та мо већ усрд но хр че. Хр рр рр! Је-
ди на ме ста где ми је при ступ стал но отво рен су су до пе ра, 
уси си вач, и кор па за пр ља ви веш. 

28. ОФ: (чу је се опет зво ња ва и про ла зак трам ва ја)

По ку шао сам да при ме ним мо дер не ме то де и да се 
от це пим, (са те ра сом) али ми ни је ус пе ло. Де лом за то што 
је кућ ни са вет про це нио да је гар со ње ра не де љи ва це ли на, 
а де лом сто га што те ра су ни сам ни имао. Пр ви ком ши ја 
ме чак оп ту жио за по ку шај от це пље ња ту ђе те ри то ри је, 
али ме је из ва дио Ха шки суд кон ста та ци јом да је се це си ја 
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ту ђих те ри то ри ја на Бал ка ну при зна ти на род ни оби чај. Та-
ко ре ћи оби чај но пра во!

 По што, да кле, ни сам ус пео ни шта да ура дим у 
сво јој ро ђе ној ку ћи и по што сам ја је ди на ствар но обез вла-
шће на опо зи ци ја у овој на па ће ној зе мљи - пред ла жем да 
се рас пи шу но ви, по ште ни, из бо ри на ко ји ма бих ја по-
бе дио на свим ни во и ма, од ме сне за јед ни це, оп шти не и 
чар ши је - до ре пу бли ке и са ве зне др жа ве. Па сви дру ги 
нек’ по ста ну пра ва опо зи ци ја, јер они то во ле, они ће 
ти ме да се по но се - а ме ни је већ до са ди ло! Па, нек’ ше-
та ју...

29. ОФ: про тут њи ауто бус

Као и сва ка опо зи ци ја у на пред ном све ту, и ја имам 
план и про грам из ла ска из кри зе, од но сно опо рав ка зе мље 
и де мо кра ти за ци је. 

Ела бо ри ра ћу:
За ефи ка сан опо ра вак зе мље, пр во је ну жно да уки-

не мо све при вред не гра не, као не рен та бил не. Да кле, уки-
ну ти ин ду стри ју (ко ја је иона ко сру ше на), бро до град њу 
(по што се оста так мо ра по вла чи, а ре ке су нам пре мо-
шће не - по дну), по љо при вре ду (јер, као што је по зна то 
наш на род не во ли да ра ди), и ту ри зам (јер су ту ри сти пла-
шљи ви и не усу ђу ју се да нам до ђу). 

А уме сто све га раз ви ће мо - аван ту ри зам! И то ис-
кљу чи во за стра не, кон вер ти бил не, го сте. Аван ту ри сти 
ни су ку ка ви це и они ће по хр ли ти да код нас по тро ше 
сво је па ре! Уоста лом аван ту ри сти има ју мно го ви ше ло ве 
не го обич ни ту ри сти!  
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30. ОФ:(са ви си не)  Из не ког ста на не ка сва ђа и ци ка. 
Раз би ја ње ста кла

Бу ди мо ре ал ни! У Ве ли ком све ту жи ви се мо жда 
ма ло кон фор ни је и лак ше, не го ов де - али та мо је без на-
де жно до сад но. Не ма уз бу ђе ња, а то је упра во оно што ми 
мо же мо ску по да им про да мо!

Мар ке тинг: Тре ба да отво ри мо кар те! Мо ра мо им 
од мах отво ре но ре ћи да, ако уђу ова мо ни је уоп ште си-
гур но - да ће иза ћи. (Ако се пак не вра те, ни је га ран то-
ва но да ће им се зна ти гроб, не го ће ожа ло шће на фа ми-
ли ја мо ћи да по ло жи бу ке тић на не ку ма сов ну гроб ни цу... 
Они обо жа ва ју ма сов не гроб ни це, то сте сви већ ви де ли, 
па не мо рам да до ка зу јем. 

Ово је пр вен стве но уз бу дљи во за са ме аван ту ри сте 
лич но, а дру го, сти му ла тив но је и за њи хо ву ми лу род-
би ну. Па ће мо та ко до би ти си ту а ци ју у ко јој ће снај ке ку-
по ва ти ску пе аран жма не све кр ва ма, зе то ви та шта ма, му-
же ви дра гим су пру га ма и слич но. Си гу ран про фит. 

Дру га ве ли ка пред ност аван ту ри зма над ту ри змом, 
на при мер, је у то ме што ту ри зам има вр ло огра ни че ну се-
зо ну, или је зим ски или је лет њи, а из ван те се зо не ка па-
ци те ти звр је пра зни! Или их ака ју школ ска де ца на екс кур-
зи ја ма. Аван ту ри зам је пак вре мен ски и ме те о рол шки 
нео гра ни чен. Он мо же да се при ре ди и про да у сва ко до ба 
го ди не, на ро чи то код нас ко ји смо у том сми слу јед на од 
нај бо га ти јих зе ма ља све та. 

31. ОФ: Чу је се шкри па коч ни ца и удар.

Ето, оде пе шак! И то је тај по тен ци јал! Без гра нич не 
мо гућ но сти аван ту ре!
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31. а ОФ: Бру ја ње од ла зе ћег ка ми о на

Ка ми он са пе ском... Хм.
Осим то га, за раз вој аван ту ри зма ни је по треб но 

ни да нам ски ну бло ка ду, ни да нам об у ста ве ем бар го! На-
про тив! Ова ко је на пе ти је.

Аван ту ри зам нас во ди до не за ви сно сти!
Ни је тач но да у ве ли ком све ту сви има ју па ра, и 

за то тре ба да осми сли мо аван ту ри стич ке аран жма не за 
све ду би не џе по ва. 

Чи та ву ме га-ак ци ју ре кла ми ра ће мо сло га ном: 
Упо знај те Ср би ју да би сте ви ше во ле ли сво ју 

зе мљу!

32. ОФ: Си ре на и мо тор Пр ве по мо ћи ко ја про ла зи...

За ви сно од то га на ко ји од бе о град ских аеро-
дро ма сле ћу (Бу дим пе шта, Со фи ја, Бу ку решт, Са ра је во, 
Ско пље...За греб, не?) и ови сно од аран жма на ко ји су упла-
ти ли, аван ту ри сти би би ли са че ка ни на не кој од го ва ра-
ју ћој гра ни ци, и од го ва ра ју ћим пре во зом пре ба че ни до 
ме ста аван ту ре.

За оне нај јеф ти ни је аран жма не не мо ра мо да га ран-
ту је мо чак ни то!        

Од но сно, ако је аван ту ри ста на при мер сле тео у Со-
фи ју, мо же мо да га са че ка мо на Ке ле би ји. Што зна чи да не 
би ни ула зио у зе мљу! Јер и то је сво је вр сна аван ту ра, ако 
је по ле тео на при мер из Па ри за или То ки ја, зар не?

Тро днев ни аван ту ри стич ки аран жман за пли так 
џеп (од но си се на онај слој стра на ца ко ји су нам ра ни је нај-
че шће до ла зи ли као ту ри сти, да кле пен зи о не ри, кућ не по-
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моћ ни це, и оста ла ни ско пла те жна по пу ла ци ја) ну дио би 
оно што су и ра ни је до би ја ли: - до чек на нај бли жој гра-
ни ци и тран сфер рас хо до ва ним ауто бу си ма до де сти на-
ци је. 

- Сме штај у хо те ли ма без во де стру је и гре ја ња (у 
зим ском де лу се зо не, а без хла ђе ња у лет њем).

- Им пли ци рао би сле де ће из ле те, од но сно аван-
ту ре. Пр вог ју тра, по тра га за са мо по слу гом у ко ју би евен-
ту ал но мо гло да стиг не мле ко и ста ја ње у ре ду пу ном 
не из ве сно сти и на ших (без ду шних и бес по моћ них) пен зи-
о не ра. Дру гог да на, во жња кроз ме тро по лу град ским ауто-
бу си ма, у шпи цу - ви се ње на отво ре ним вра ти ма. Тре ћи 
дан, уз бу дљи ва по тра га за уљем и ше ће ром (без ре зул та та) 
и по вра так до гра ни це су прот не од оне на ко јој су ушли и 
од оног аеро дро ма са ко га уз ле ће њи хов ави он.

33. ОФ: Уда ље ни ла веж ви ше па са

Пе то днев ни аран жман за сред њи-сред њи ста леж 
- са др жа вао би: 

- Ви ше сат но че ка ње на при па да ју ћем гра нич ном 
пре ла зу и пре ла зак на ше гра ни це, са исе че ним пр тља гом 
и по ки да ном гар де ро бом, но ћу и пе шке.   

- Пре воз до де сти на ци је рас хо до ва ним вој ним ка-
ми о ни ма. 

- Сме штај у из бе глич ким на се љи ма без во де, стру је 
гре ја ња и хра не. (Тај за пад њач ки сред њи - сред њи ста леж 
је нај де бљи и они се ло же на ди је тал ну ис хра ну, а не ма 
бо ље ди је те од гла ди!). 

- Пр ви дан, из лет чам ци ма за шверц бен зи на - 
во жња из над ду нав ских мо сто ва код Но вог Са да. 
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- Дру гог да на шет ња ме тро по лом и за ме на де ви за 
код улич них ди ле ра, ко ји га ран то ва но ва ра ју за по ла су ме, 
што је (знам из вла сти тог ис ку ства) стра шно уз бу дљи во и 
мо же аван ту ри сту, уз ма ло сре ће, до ве сти и до ин фарк та. 
Тре ћег да на оби ла зак ле гал но сру ше них вој них ме та, као 
што су РТС, Ки не ска ам ба са да, Авал ски то рањ или Но во-
бе о град ска то пла на... 

Ула зни це ни су ура чу на те у це ну аран жма на. На-
ве де не де сти на ци је по треб но је огра ди ти, обез бе ди ти и 
штам па ти кар те, што је мно го ма ња ин ве сти ци ја од по-
нов не из град ње.

34. ОФ: (из не ког да љег ста на) Ор ди нар ни ори јен-
тал ни, шо фер ски на род њак нај ни же вр сте, тра је око 
је дан ми нут, па се из гу би

Че твр тог да на во жња лук су зним уво зним ауто бу-
си ма, без кли ма уре ђа ја и без наф те са пи ја ним во за чем, 
чу ве ним ме ђу на род ним дру мом Бе о град - Под го ри ца. 
Пре ко сру ше них мо сто ва. И - ноћ ни пре ла зак уну тар ње 
др жав не гра ни це. 

 Пе тог да на ка фа од сла не во де у Бу дви па, у тај ној 
за пу ште ној ува ли, укр ца ва ње на кон фи ско ва не ри бар ске 
бро ди це, са ко сов ским из бе гли ца ма те

- на ви га ци о не но тур но а Ба ри... (пе ва) Пер ке ри-
тор но да те е ее....

Ше стог да на у зо ру, по та па ње бро ди це у ме ђу на-
род ним во да ма и пли ва ње до Ба ри ја, (за пли ва че) или од-
ла зак у рај - за не пли ва че.

Као што се ви ди, ов де ор га ни за тор ча сти са 20% 
аран жма на, од но сно на пла ћу је са мо пет да на, а да је шест 



117

Сами са публиком

или ви ше ови сно од пли вач ких спо соб но сти и из др жљи-
во сти сва ког по је ди ног аван ту ри сте.

Сед мо днев ни аран жман за ви ши-сред њи ста леж. 
Иле гал ни пре ла зак гра ни це, пе шке. Пре воз укра де ним 
ауто мо би ли ма до де сти на ци је. Сме штај у но во и збом бар-
до ва ним фа брич ким ха ла ма без во де, стру је итд. И нор-
мал но, без кро ва! Пр ве но ћи - Be o grad by night, при су-
ство ва ње ис то ва ру шле пе ра са ку ти ја ма швер цо ва них 
ци га ре та. 

Ко пре жи ви,  су тра дан ују тро - шет ња по мин ском 
по љу ко је је раз ми ни рао КФОР. 

Ко и то пре жи ви, тре ћег да на по под не, иде у шет њу 
по ло ка ци ја ма не том об ра ђе ним бом ба ма са оси ро ма-
ше ним ура ни ју мом. 

За пре о ста ле при пад ни ке ове аван ту ри стич ке 
гру пе, обез бе ђе но је, че твр тог да на го сто ва ње на аутен-
тич ној срп ској свад би - до зо ре.

35. ОФ: Ра фал на паљ ба из ла ког на о ру жа ња

За оне, нај ви тал ни је и нај спо соб ни је ко ји над жи ве 
чак и мла до же њу, ор га ни зу је се, пе тог да на при су ство све-
ча ном ис пра ћа ју у вој ску си на је дин ца про сеч ног срп ског 
до ма ћи на... 

36. ОФ: Ра фал на паљ ба из ла ког и те шког на о ру жа ња

Осмог да на пред ви ђен је по вра так пре жи ве лих, 
али он ни је ор га ни зо ван по што се оправ да но сум ња да 
ће их би ти. Ако их ипак бу де, оста вља им се мо гућ ност да 
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бе же са ми, ка ко зна ју и уме ју, гла вом без об зи ра, за јед но 
са на шим во де ћим па три о ти ма и ин те лек ту ал ци ма.

Де ве то днев ни аран жман за нај ду бљи џеп ну ди: 
Тај ни ула зак у зе мљу са ху ма ни тар ним ор га ни за ци ја ма, 
ко је до во зе основ не жи вот не на мир ни це као што су ба-
зу ке, хе кле ри, хе ро ин и ен гле ска во да.. Све то се де ћи на 
сан ду ци ма му ни ци је и бу ра ди ма ба ру та, ма ски ра ним у 
бра шно. Вре ме и ме сто до ла ска не по зна ти. 

Сме штај - при ват ни. По кар тон ским ром ским на се-
љи ма, на пе ри фе ри ја ма гра до ва. Без во де, стру је итд, али 
са ет но му зи ком! 

За тим: це ло днев но спла ва ре ње низ улич не де мон-
стра ци је по ме тро по ли или про вин ци ји, по сло бод ном из-
бо ру...

37. ОФ: чу је се уда ље ни аларм са не ких ко ла, ко ји тра је

- При су ство ва ње де мон та жи не ек спло ди ра них са-
ве знич ких ка сет них бом би ко је ни кад ни су ба че не, јер то 
за бра њу ју ме ђу на род не кон вен ци је.

- Хап ше ње од ле гал них вла сти или кид на по ва ње од 
иле гал них.

- Осло ба ђа ње уз по моћ јед ног чу ве ног свет ског се-
на то ра ( или бар  ло би сте), кон фе рен ци ја за ме ди је и пом-
пе зан по вра так у ци ви ли зо ва ни свет.

Екс клу зив ни дво не дељ ни аран жман за high so ci-
etty ну ди: спу шта ње па до бра ном из бес пи лот них са ве-
знич ких ле те ли ца (ко је ле гал но сни ма ју су ве ре ну те ри то-
ри ју), на би ло ко ји део на ше до мо ви не где ће их по ку пи ти 
на ши мла ди аван ту ри стич ки по сле ни ци на би ци кли ма 
или ро ле ри ма. За тим пет да на шет ње по бр ди ма и го ра ма 
на ше зе мље по но сне -  до пред ви ђе не де сти на ци је. 
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37.а ОФ: при дру жу је се бли жи аларм са не ких ко ла, ко ји 
тра је

Сме штај у др жав ним бол ни ца ма, без стру је, во де, 
хра не и без ле ко ва, нор мал но (ја сно!)!

Во жња тен ко ви ма и бор ним ко ли ма ко је је на Ко-
со ву уни штио НА ТО, а они су не ким чу дом оста ли у во-
зном ста њу. 

Це ло ве чер ње гле да ње јед ног ТВ Днев ни ка. (Д’из ви-
не те!)

Оби ла зак обо ре них не ви дљи вих ле те ли ца. За бра-
ње но фо то гра фи са ње!

 Опа сна шет ња са сли ком не ког до ма ћег ли де ра на 
пр си ма и тран спа рен том “До кле, бре!” Те - бли ски кон-
такт са по ли ци јом.

Екс тра ди ци ја, од но сно из гон из др жа ве на нај-
бли жој гра ни ци, (а све на ше гра ни це су бли зу и ... све су 
бли же и бли же!) са за бра ном по нов ног ула ска.

37.б ОФ: при дру жу је се нај бли жи аларм са не ких ко ла, 
ко ји тра је

Из ви ни те за тре ну так, ужа сно ме нер ви ра. Не мо гу 
да пра тим соп стве но из ла га ње! Од мах се вра ћам...

37.ц ОФ: Звук раз би ја ња ста кла и ли ма. (он раз би ја 
ко ла) Алар ми су ућу та ли

Он се вра ћа за до во љан.
Као што ви ди те из из не се ног, ве ли ка пред ност раз-

во ја аван ту ри зма је у ско ро ни ка квим по треб ним ин ве-
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сти ци ја ма. Дру га ве ли ка пред ност је што се ов де мо гу 
за по сли ти сви тех но ло шки ви шко ви, не за по сле ни и из бе-
гли це, без об зи ра на струч ну спре му. Ни је по треб но ни по-
зна ва ње стра них је зи ка јер је су шти на пла на да ми њи ма 
уз вра ти мо не ра зу ме ва ње ко јим нас ча сте већ 10 го ди на.

Осим то га, укуп на ова ко за по сле на по пу ла ци ја 
не ће ни ка да оп те ре ћи ва ти пен зи о ни фонд јер је са свим 
ре ал на прет по став ка да ни ко од њих, због при ро де по сла, 
пен зи ју - не ће ни до жи ве ти!

То ли ко што се ти че раз во ја и убр за ног опо рав ка 
отаџ би не, а што се ти че де мо кра ти за ци је, до но сно по-
де ле пра ва и оба ве за и ту је мој про грам пот пу но јед но-
ста ван. Ја бих за др жао са мо пра ва, а оба ве зе де ли те 
ка ко ‘оће те!

Искре но се на дам да ће би рач ко те ло има ти до-
вољ но па ме ти да ме не иза бе ре са су ве ре ног вла да ра су ве-
ре не др жа ве. Уко ли ко се пак по ме ну то би рач ко те ло по-
ка же глу па во, као увек до са да, за до во љи ћу се ти ме да ме 
иза бе ре не ко мла ђе жен ско те ло! Зла ти но те ло!
Гун ђа за се бе. По лу не ра зу мљи во. 
При пре ма се убр за но за но ви сонг. Од лу чан.

Ми сле, да Жи во тад Гво зде но вић не зна ка ко да их 
раз ју ри?! 

Па, ни сам ја спе ци ја лац... Ја имам од ре ше не ру ке...
Ту да ми се мо та ју док ја са ни рам свој брач ни и сек-

су ал ни жи вот...

38. ОФ: Play back за за вр шни сонг ( иде до кра ја све умик-
со ва но)

Опет по чи ње пе сму.
   Ра чу нам, ми ла мо ја,
   на тво ју до бро ту.
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   Мо је су кар те на сто лу.
   Ну дим ти во де ћу ро лу
   У свом це ло куп ном жи во ту...
  Ме сец је бле да сен ка сун ца...
  жи вот је бле да сен ка сна...

38. а ОФ: на ста вља се - раз би јач ки ин стру мен тал ни 
део

Пре ко ко га иде пе тар да ко ју је не ко ба цио (ужи во) и текст.
(ви че) Ово ни је пе тар да, не го То ма хавк, иди о те агре-
сор ски! Ала су агре сив ни ови са ви си на! Јел’ то пре ла зно 
из над две хи ља де сто па? На пра вио ми стрес! Чуј стрес?! 
Стре шчи ну!

38 б ОФ: (на ста вак) Јак аларм (као са лу дих ко ла, али) 
- са би ци кла

Од о зго пад не ја је и по го ди му би цикл. Раз лег не се јак аларм 
као са нај бе шњих ко ла. Он из да ле ка ис кљу чи аларм. По сле 
алар ма тре ну так ти ши не.
Алар мант но глуп чо век!!!

38.ц ОФ: (на ста вак по сле крат ке ти ши не) исти ин-
стру мен тал, пре ко ко га је не ко (од о зго) пу стио сво ју кре-
тен ску му зи ку: На ше ве за бе ше са мо вар ка
      шта се ле пиш ко так се на мар ка!
      Ја не ви дех ниг де та ког ско та
      иди, иди, из мо га жи во та!!!
Он по ја ча ва му зи ку са ка се то фо на и кре не да се нат пе-
ва ва са кре те ном ...
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38.д ОФ (на ста вак) нат пе ва ва ње са кре те ном

  Мо рам да ти ка жем Зла то: 
  су ро ва си као НА ТО!

  Еј, мо о о ја Зла та обла ко гра на та
  ви ше вре ди не го сто ду ка та!
  Мо јој Зла ти очи ко бом бо не,
  кад по гле да (на миг не) ру ши ави о не!

38.е. ОФ (на ста вак) Го ре умук не му зи ка. На кон не ко-
ли ко тре ну та ка ње го вог со ли ра ња, поч не ра фал на 
паљ ба. Он пре ста не да пе ва, али иду буб ње ви и пси хо-
де ли ка...

Ви че.
Тро шиш за ста ре лу му ни ци ју, а ба ра бо!?

Ва ди праћ ку, ни ша ни. Ви че.
Оћеш гра ђан ски рат, се ља чи но!?
Ми слиш да не мам до мет?
Ми слиш да не мам од го ва ра ју ћи про јек тил?

Из ба ци про јек тил из праћ ке. Ви че.
Шта ми се ту пра виш не ви дљив!?

Од о зго пад не леш и оста не да ви си...

38.ф ОФ: Раз би ја ње ка се то фо на и кр ча ње, крат ко, па 
мук.

За се бе.
Упро па стио ми аудио ма ши ну! Кре тен! 
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Ви че.
Зла то! Про ма шио сам га! Га ђо сам га у ко ле но, а под-

ва лио ми че ло! Ча сна реч. Зла то! Ни сам тео, ча сти ми... 

К р а ј





ДУ ПЛО ОГЛЕ ДА ЛО

мо но дра ма за игра ње на ту ђим је зи ци ма
и те ри то ри ја ма

док на на шој те ри то ри ји ту ђин ци игра ју рат

Бе о град, ок то бра 1999.





  По све ће но мо јој дру га ри ци Љу би ци Осто јић ко ја 
сто ји у ре ду за визу по ред та ли јан ском ам ба са дом од 

22.ча са до 4.00 и ње ној ћер ки ко ја че ка од 4.00 до 11.00...
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Про сто ри ја, слич на за твор ској или луд нич кој са-
ми ци, бе ле или све тло зе ле не бо је. Ту је кре вет са два чар-
ша ва и сто ли ца. У јед ном углу WC шо ља, ла ва бо и кор па 
за ђу бре. Вра та, су у рав ни ни зи да, исте бо је, та ко да се не 
при ме ћу ју док се не отво ре. Из ну тра не ма ју бра ву. Не где, 
ни ско код по да, на зи ду или на вра ти ма на ла зи се ши бер 
за до ту ра ње хра не. На “че твр том” зи ду, на спрам пу бли ке, 
за ми шље но је “ду пло огле да ло”, од но сно оно, ко је је са соб не 
стра не огле да ло, а са спо ља шње слу жи за по сма тра ње за-
тво ре ни ка. По гор њим угло ви ма су по ста вље не ви део ка-
ме ре ко је не мо ра ју да се ви де, али се на њих игра. Не где се 
на ла зи сто чић или “сер вир-ко ли ца”са при бо ром за пи са ње 
и бо је ње. Као за рад ну те ра пи ју.Чу је се уми ру ју ћа му зи ка, 
ко ја очи глед но при па да овом про сто ру.
(Де ло ве тек ста тре ба пре ве сти на “је зик за игра ње”, а од-
ре ђе не де ло ве на мер но не пре во ди мо. Њих игра на срп ском 
у на ме ри да из лу ди хи по те тич ког пре во ди о ца. Ти де ло ви 
су углав ном пу ни псов ки...) Отва ра ју се вра та. Де вој ка, у 
ко шу љи,бо са - ула зи у со бу.
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Охо хо! Ово је кон фор ни ја ру па од оних у ко ји ма 
сте ме до са да др жа ли! Још кад би сте ми ре кли да ли је 
то за твор или луд ни ца, или за твор ска луд ни ца? (ви ди 
ка ме ре) Опа! Има мо и по сма тра че. До бар дан, ка ко сте? 
Ми смо на ви кли на по сма тра че, ни шта се не се ки рај те за 
ме не. Из др жа ћу... 
Не ко ме иза се бе.

Не знам ка ко ће те ви, али ја ћу да из др жим... 
Има мо и ду пло огле да ло, (по пра ви фри зу ру, код 

“огле да ла”) хва ла на па жњи...
Оно ме иза огле да ла.

Ка ко сте ви? Тру ди ће мо се да бу де мо до стој ни ва ше 
па жње...
Не ко ме ко ју је до вео и остао на по љу. 

Из во ли те... као у сво ју ку ћу... сло бод но...
Вра та се за њом за лу пе и за кљу ча ју.

Ало! Еј, где ћеш? Еј, ти уко че ни!
На срп ском. Не пре во ди ти.

Де ћеш пи зда ти ма те ри на?! Бе жиш? Оста вљаш 
ме на ми лост и не ми лост ка ме ра ма. Ми слиш да ћу да се 
усе рем? Е. је би се!

Из ви ни те, то је би ло не што из ме ђу нас дво је... на 
срп ском. Ма да ме ни он не раз у ме. Овај бес пре кор ни вас-
по вац, што је про гу тао ме тлу...

А ви по сма тра те? Леп по слић. Ми ран. Са мо ма ло 
до са дан, је ли? Жва ће те свој не здра ви хам бур гер, пи љи те 
у мо ни то ре и пи јуц ка те сво је пив це из кон зер ве?

И та ко од де вет до пет. По сле вас сме ни је дан исти 
та кав. И ње га сме ни још је дан исти та кав. По го ди ла сам, 
зар не? 
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У по ве ре њу - ја сам ве шти ца, А она ме тла ко ју је 
онај на лиц ка ни тип про гу тао би ла је мо ја... И са мо за то 
ја са да не мо гу да од ле тим, јер је он про гу тао мо ју ме тлу. 
Са мо за то, а не за то што сте ме ћа пи ли и за кљу ча ли...

Ша лим се... О.К. Има те ме. По бе ди ли сте ме и за ро-
би ли. Не мо гу да мрд нем и не знам ка ко да се иш чу пам 
одав де. Мо рам да са ра ђу јем. Та ко се то ка же. 

Не мам ни шта про тив вас лич но. Знам да за ово при-
ма те пла ту, ко јом мо жда из др жа ва те же ни цу и де чи цу. Из-
ра зи те мо је са у че шће ва шој по што ва ној су пру зи. Сјај но 
се уда ла! ... Па мо рам ма ло да вас вре ђам, ми ни смо при ја-
те љи, зар не? 

Ни сте ви кри ви, то вам је по сао. Да пи љи те. Од го-
вор не су ва ше га зде... Они хо ће да са зна ју све о ме ни. А 
не усу де се очи у очи. Ми сле да сам опа сна? Они су лу ди! 
Чо век ствар но тре ба да бу де пот пу но па ра но и чан, па да 
би по ми слио да сам ја опа сна... По гле дај те ме ма ло бо ље. 
Ски ни те на о ча ри, из ва ди те со чи ва, по гле дај те ме ср цем. 
Не под ми кро ско пом, не кроз објек тив. До ђи те и по гле-
дај те ме лич но... 

Др жа ли су ме ве за ну док су раз го ва ра ли сам ном... 
Сад су ме стр па ли ова мо. За што? У на ме ри да ме 

пси хич ки рас ту ри те. Или шта? Из др жа ла сам ја мно го 
ви ше не го што ви мо же те и да за ми сли те. Па, ако до ђе до 
не чи јег пси хич ког ра строј ства - то си гур но не ћу би ти ја! 
Мо гу да се кла дим у све сво је ства ри ко је су ми од у зе ли и 
ста ви ли их та мо у ону кор пи цу.

Ваљ да ве ру ју да ћу да по лу дим од стра ха, или од до-
са де, или од че ка ња... 

Пре ма ужа су, до са ди и иш че ки ва њу ко је сам ја пре-
жи вља ва ла из ме ђу две си ре не ово је сит ни ца...
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Или ми сле да сам већ лу да? Са мо не ма ју ди јаг но зу... 
Хо ћу да ка жем, ми сле ва ши ше фо ви, јер ви, нор мал но, не 
ми сли те ни шта. Вас пла ћа ју да пи љи те, а не да ми сли те, 
јел’ та ко? Та ко је!

Уобра жа ва ју да сам ја не ка но ва Ма та Ха ри? Па, за 
сва ки слу чај - на дис тан ци... Јер, за бо га, мо жда ми Ср би 
је де мо пси хи ја тре или по ли ци ју? Као што ру ши мо не ви-
дљи ве ави о не... 

Ми је смо глад ни, али још увек не је де мо гов на! 
То, да не мам тем пи ра ну бом бу у ду пе ту, ни у ри-

би ци, про ве ри ла је сво јим де бе лим, гу ме ним пр сти ма она 
ва ша глу во не ма ле кар ка! Ако је због то га сту ди ра ла ме ди-
ци ну, бо ље би јој би ло да је оста ла не пи сме на! 

Да кле, ни сам же на-бом ба и че га се још пла ше?
Да ли се бо је да ћу не ко га да за ве дем, или да га хип-

но ти шем? Пре ве дем га у пра во слав ну ве ру и - он да ће се 
он кр сти ти ова ко са три ску пље на пр ста уме сто са три па-
ра ле ла на. То би би ло ужа сно. За ми сли те: три ску пље на 
пр ста! Ка та стро фа. Ко зна ка ко би то де ло ва ло на пси ху 
си ро тог пси хи ја тра... Или пан ду ра... 

Они су по зна ти по сво јим осе тљи вим ду ши ца ма.
 Или још го ре, да му ули јем ко му ни стич ке иде је... 

Па да вам по сле сру ши др жа ву.
Са мо, ја ни сам кр ште на, а ни сам ни ко му ни ста. 
Ха?! Шта ће сад? Ку да ће да ме свр ста ју? Не ма ју фи-

о чи цу за ме не!
За вас, као тех нич ко ли це, њих бо ли ду пе, д’из ви-

не те. Ви сте по тро шна ро ба. Ако од ле пи те од мо је при че, 
про сто ће да вас за ме не дру гим. Истим та квим.
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Из ви ни те, ма ло сам глад на, да не ма ов де не што да 
се пре гри зе? 

Не пра вим пи та ње, би ло шта... све јед но ми је...
Чу је се не што као звон це и отва ра се ши бер иза ко га је 
тац на са хра ном.

Хва ла ле по. Услу га бр за и ефи ка сна... 
Све сте ри ли са но и упа ко ва но. Кра сно.
Има ма ло ви ше ам ба ла же не го хра не, али ни је 

ва жно... На ши про ро ци из Кре ма на, Та ра би ћи, (жи ве ли 
су у про шлом ве ку) про ре кли су да ће се ова ци ви ли за-
ци ја уда ви ти у вла сти том сме ћу. Ако је то тач но, ви сте 
вр ло бли зу. Про из во ди те пу но ђу бре та...
От па ку је хра ну, ам ба ла жу ба ца у кор пу, из да ле ка... 
за тим је де...

А ми се већ да ви мо. По го то во што нам и ви ба ца те 
сво је ђу бре... Из ви ни те!

Ово ни је би ло на ваш ра чун... ако сам се до бро из-
ра зи ла...

Не ки фран цу ски пи сац, не мо гу сад да му се се тим 
име на, ка же да је јео по лук су зним ре сто ра ни ма, и по кон-
теј не ри ма и ка ко се ни ка да ни је осе ћао та ко јад но, као 
ка да је у не ком њу јор шком хо те лу жде рао пи цу из кар-
тон ске ку ти је... Тач но знам ка ко се осе ћао... 

Као чо век за јед ну упо тре бу...
Ва ше га зде ме се бо је и то ми је стра шно сме шно. 
Љу ди се увек бо је не по зна тог, а они не зна ју ни шта 

и бо је се све га. Та ко сте пра вље ни да бу де те упла ше ни, ло-
јал ни и по слу шни. По тро ша чи. Још је ди но за ва ше клин це 
има на де... Ако бу ду не по слу шни... Као из оног ви ца кад 
пи та ју ма лог Шва бу шта ће би ти кад по ра сте, а он ка же: - 
Би ћу Ср бин! - Ију! За што Ср бин? - пре не ра зе се не срећ ни 
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хер унд фрау Шмит. - За то што су они нај ја чи и ра ту ју 
про тив це лог све та! - об ја сни на ив но де те... 

И ја сам Срп ки ња ис кљу чи во из тог раз ло га... За то 
што ми слим да су по слу шни љу ди упро па сти ли овај свет... 
По слу шност ис кљу чу је од го вор ност! Жао ми је...

Ово по след ње - је сте би ло на ваш ра чун... 
Али ми ни смо нај ја чи... И не ра ту је мо про тив 

све та! 
Свет ра ту је про тив нас!
Па до бро. Из во ли те. По сма трај те ме. 
Има те шта и да ви ди те.
Сло бод но ве руј те да ћу се ода ти не ким под све-

сним ге стом или не ким сном и да ће те та ко, са мо ако ме 
до вољ но ду го бу де те гле да ли - от кри ти ко сам. Ни шта 
не ће те от кри ти. Ја не мо гу да се одам, јер ја го во рим 
исти ну. Обич ну, здра ву се љач ку исти ну, а то што она ва ма 
из гле да не ре ал на - то је ваш про блем. 

У мо јој зе мљи исти на је кон стант но над ре ал на. Бар 
у по след њих 10 го ди на. Не ма те пој ма ка ко у Бе о гра ду над-
ре ал но ми ри ше парк! Ва зду шна опа сност. Са свих стра на 
чу ју се де то на ци је. Ави о ни, ви со ко не где бру је. То ма хав ци 
зви жде и све тле чим угле да ју ме ту. Стру је не ма. Ми  се 
кар та мо. Канасти. Ви бом бар ду је те. “Ле гал не вој не ме те” 
као што су град ска то пла на, елек тра не, те ле ви зи ја, мо-
сто ви. И бол ни це. А парк, не ће те ми ве ро ва ти - ми ри ше 
као луд. Као ни кад до та да. Ка ко мо же да ми ри ше док га 
бом бар ду је нај ве ћа вој на си ла Све та, ја не знам - али ми-
ри ше. И пти це пе ва ју! Иза ђем да про ве рим да ли је то ха-
лу ци на ци ја. Ни је. Ствар но ми ри ше. Мрак, као у бу на ру. 
Не бо ве дро, што сте нам усрд но ја ви ли још пред ве че из 
Ави ја на. Ни об лач ка. Див на ноћ за бом бар де ре. И Бог је 
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про тив нас... Сва сре ћа што не ве ру јем у ње га. Да ве ру јем, 
стра шно би ме раз о ча рао... На не бу ми ли јар де зве зда... 

Као на ми ли о ни ма аме рич ких за ста ва. А парк ми-
ри ше... 

Ап сурд је у то ме што се ми чу ди мо ми ри си ма, пти-
ца ма, зве зда ма ...  а бом ба ма не... Ка ко?

Ују тро тра жим тра го ве ави о на по том истом не бу. 
Ра чу нам да су нам си гур но пре о ра ли не бо кад су 

та ко моћ ни... али ни су. 
На не бу не ма ни тра га. Као да ни су ни до ла зи ли... 
Тра го ви су са мо на зе мљи и у ду ша ма де це... 
Не мо же те ви да раз у ме те то ли ки над ре а ли зам, 

за то не раз у ме те ни мо ју исти ну... Исти на је да сам до шла 
у ва шу ле де ну зе мљу са свим слу чај но. Крај свих оних 
ко ји би ду пе да ли да их пу сти те уну тра - ја сам до шла не-
на мер но  и без же ље! Про сто сам до би ла па сош ко ји је 
слу чај но био ви зи ран за Ка на ду. Да је био ви зи ран за Бо-
цва ну, са да бих би ла у Бо цва ни... а та мо су ова ква ме ста 
си гур но да ле ко ма ње кон фор на.... 

Да кле, до бро је што сам ипак ов де...
До би ла сам тај па сош од јед ног бо га тог обо жа ва-

о ца. Ку као је да ће те нас срав ни ти са зе мљом и да ја мо рам 
да одем и да се са чу вам... За се ме, ваљ да... 

За ко ји ку рац да се са чу вам ја са ма?! Ни сам хте ла да 
бе жим, али че ти ри не де ље ни сам ока скло пи ла и осе ћа ла 
сам се та ко по ни же ном. За то што не мо гу ни шта да пре-
ду змем. По че ла сам, као мно ги му шкар ци код нас, да при-
жељ ку јем да си ђе те, да вам ви дим очи, да пу цам у ме со... 
Кра ће ре че но, ухва ти ла сам се бе ка ко жељ но иш че ку јем 
оно што ви зо ве те “коп не на ин тер вен ци ја”, све зна ју ћи да 
би то би ла још ве ћа не сре ћа...
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Као му шка рац ко га ни су при ми ли у до бро вољ це... 
По бе гла сам од соп стве них кр во лоч них ин стин-

ка та, не од ва ших усра них бом би!
Ја се не бо јим ни да жи вим, а ка мо ли да умрем! 
Је дан мој ком ши ја пу цао је на ави о не. Из пи што ља. 

Са те ра се... Сви смо му се сме ја ли, јер не ма до мет, а он 
ка же: “Знам да не мо гу да их до хва тим - али ми је лак ше 
кад пу цам!” 

Са да бих мо гла да за па лим јед ну ци га ре ту, ако до-
зво ља ва те... Ја сам за ви сник, ако се то та ко ка же... За ви-
сник...  (ви че) Мо гу ли да до би јем јед ну ци га ре ту, ако вам 
не сме та?
Чу је се пи, пи пи и ви ди се нат пис “ NO SMO KING”

Не ма пу ше ња? Сме та вам? Чу ва те мо је здра вље? 
Ле по од вас. Нај ва жни је је умре ти здрав!

На срп ском. Не пре во ди ти.
Фа ла кур цу на удар цу! Још кад бих ја би ла пич кин 

дим и кад не бих има ла тај не за ли хе. Ја сам, бре про швер-
цо ва ла се бе дов де, а да не про швер цу јем ци га ру. Ало оо! 
Се ро ње!
Па ли ци га ре ту

За што се чу ди те? За то што сте ме ис тре сли из га ћа, 
а ја ипак имам ци га ре ту? Де бе ла гђа ле кар ка мо гла би да 
до би је от каз због ово га...

Ште та... На ви кла сам на ма ло ја чи ду ван... Овај ми 
је ма ло мек, али ми при ја... Зна те ли да у ра ту пр во не-
ста не ци га ре та? И да се, за чу до, нај лак ше на ба вља ју пре ко 
не пу ша ча. Чуд но. За што не пу ша чи увек има ју ци га ра кад 
па да ју бом бе? Је л’да је за ни мљи во?
Ужа сно и све ја че ар ла у ка ње про тив по жар ног алар ма. 
Она из гу би кон тро лу...



137

Сами са публиком

На срп ском. Не пре во ди ти.
Јој мај ку ти на би јем, ко ји је ово ку рац. Ја ој. Је бо 

те та та и те бе и бра та! Ис кљу чи то сра ње. По лу де ћу! 
Еј, кре те ну! Јел’ то све са мо због јед не је бе не ци га ре? 
Га сим иди о те, уга си ћу. Где ми је је бе на ци га ре та?
На ђе ци га ре ту, по ву че још је дан дим и ба ци у кло зет. По-
ву че во ду. Ди же ру ке у ва здух. Пре да је се. Чу је се шум во де, 
а аларм пре ста је.

Па, је сте ли ви нор мал ни? Ова ко код нас не би ур-
ла ле си ре не ни да ба ца те атом ске бом бе! Ви ур ла те, као ма-
ни ја ци, због јед не пи шљи ве ци га ре те!
Ра ди не ке сво је ве жбе за осло ба ђа ње од стре са. Ду бо ко 
ди са ње итд...

Ма да... Мо рам да при знам да ни на ше си ре не ни су 
баш при јат не... Са мо те пре се ку пре ко сто ма ка... Од вра тан 
осе ћај. Под мо јим про зо ром би ла је јед на... У ко сти ми 
се уву кла... У плек су су екс пло ди ра чи тав вул кан бе са, са 
ко јим по сле не знаш шта да ра диш... 

Леб диш у соп стве ном адре на ли ну...
Ни сам ја не ки па три о та, ни сам чу ва ла мо сто ве ни 

пе ва ла по тр го ви ма. Про сто ни сам мо гла да под не сем без-
лич но уни ште ње. Чи ни ми се, би ло би ми лак ше да ме је 
си ло вао и убио не ки ма ни јак, он би то ба рем учи нио сво-
је руч но и - ме ни лич но. А ова ко, да не ка кав пи лот, обра-
зо ван мо мак, ко ји се код ку ће слат ко из љу био са же ном и 
де цом, сти сне не ко дуг ме... И уни шти, и не зна ју ћи, ово 
што је мо ја мај ка но си ла под ср цем де вет ме се ци и све над 
чим је стре пе ла три де сет се дам го ди на...  

Мај ка ме на ко ле ни ма мо ли ла да одем...  Отац је 
пла као и - прак тич но су ме оте ра ли. Они има ју са мо 
ме не...
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По ве ро ва ла сам им, да ће мо жда би ти до сто јан-
стве ни је да ма ло по ста нем мад ма зел Анет Го дар, не го 
да по ста нем - ко ла те рал на ште та.

Осим то га, има ла сам стра шну гри жу са ве сти. Кад 
про ђе ра ке та, а не сру ши се на нас, ме не об ли је пра ви 
та лас ра до сти. Про шла је... оти шла је... Као да та мо где се 
она устре ми ла не жи ве љу ди... љу ди ко је је та ко ђе ро ди ла 
мај ка или љу ди ко ји су, за раз ли ку од ме не, чак ро ди ли и 
де цу... па са мим тим вре де мно го ви ше не го ја. Јер ће за 
њи ма пла ка ти и ро ди те љи, и при ја те љи... и де ца... 

Чо век вре ди оно ли ко ко ли ко је љу ба ви уло же но 
у ње га. И ко ли ко во ли... А шта, ако су та мо ка мо се ра-
ке та упу ти ла, не дај Бо же - баш де ца? 

И ако би би ло бо ље да је ра ке та па ла ов де не го 
та мо? 

Бо ље, са ко смич ког ста но ви шта, са ста но ви шта жи-
во та... 

Осе ћа ла сам се бес крај но бед ном што то ли ко 
стре пим за свој глу пи сме шни жи во тић и што се то ли ко 
ра ду јем мо гућ но сти да про жи вим још ко ји сат или дан - у 
че ка њу да ме, ко нач но, ипак - звек не. 

Би ло ме је стра шно сра мо та... 
За пра во ни сам се ра до ва ла - ја. Ра до ва ло се мо је 

те ло... 
Те ло хо ће да жи ви. Ње му је то је ди на мо гућ ност...
Ду ша би се, да мо же, ве ро ват но од лу чи ла за 

не што дру го... За не што бо ље...
То вам је као из да ја те ла. Од но сно као кад вас ро-

ђе но те ло из да. Као кад ни сте зна ли ка ква сте ку ка ви ца, 
а он да се у не кој опа сно сти, про сто усе ре те од стра ха. Бу-
квал но се, на при мер, усе ре те. Цу ре вам гов на низ но ге... 
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у ци пе ле. И ви гле да те сво је од врат но те ло ка ко вас из да је 
на вул га ран и смр дљив на чин! И до ђе вам лу дач ка же ља 
да се осло бо ди те то га те ла... али та квог те ла се не мо же те 
осло бо ди ти сво јом во љом. Оно ви ше од про сеч ног те ла 
хо ће да жи ви. Као што и бу ба шва ба хо ће да жи ви, а не 
зна за што... 

Не ко је ре као да је раз ли ка из ме ђу вас и нас са мо 
у то ме што се ви пи та те КА КО да жи ви те, а ми се пи та мо 
ЗА ШТО? Не знам да ли је то тач но... 

Пи та те ли се ви за што жи ви те?
Од го во ри ми, пе де ру, знам да имаш ми ко ро фон. 

Ај де, сти сни му да и од го во ри ми! Пре кр ши не ки је бе ни 
про пис! До ве ди у пи та ње свој гов њи ви при слу шки вач ки 
по сао и од го во ри ми: пи таш ли се ЗА ШТО жи виш? Ка жи! 
То је тво ја па три от ска ду жност! Да ми об ја сниш да ни је 
исти на све што ми сли мо о твом на ро ду! Ако ни је исти на! 
Мо жеш ваљ да да оста неш без по сла ра ди исти не о свом 
на ро ду! Ако ика да иза ђем одав де и ако се вра тим у Бе о-
град, ја ћу по ште но сви ма ре ћи: Ни је исти на да су та ко 
оту ђе ни и пра зни. И они се пи та ју о сми слу жи во та. Је дан 
је да са пре кр шио про пис и из гу био по сао, са мо за то да 
би ме ни ре као да то ни је исти на. И ја му ве ру јем. Они су 
исти као ми!
На срп ском. Не пре во ди ти.

Ку рац! Не маш ти та му да! Ис пран мо зак!
Ја се, на рав но, ни сам усра ла од стра ха, ваљ да имам 

до бар ге нет ски ма те ри јал. Ка ко ви то ка же те? Да ли сам 
на шла пра ву реч? ... А и да је сам не бих вам то при зна ла. 

У ства ри, да је сам, си гур но се не би смо ни ка да 
сре ли... 
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Али та од врат на ра дост ко ја ме об у зи ма ла у тре-
ну ци ма кад ра ке та про ле ти ка не кој дру гој ме ти, вр ло је 
слич на. И то је из да ја... Мо је те ло зах те ва од ме не мно го 
па жње. Не гу јем га, ку пам, де пи ли рам, сун чам, де зо до-
ри рам, па зим, ма си рам, бри нем о ње го вом здра вљу и - сма-
трам да ни је фер да ме ика ко из да! Ка ко сам се са мо га ди ла 
оних рас пад ну тих ста ра ца што су, на пр ви аларм, тр ча ли 
у скло ни шта са сво јим ће ба ди ма и пин кло ви ма, као да је 
при о ри тет да они пре жи ве! У скло ни шта Ср би је мо же да 
се скло ни нај ви ше 5% ста нов ни штва. (То под усло вом да 
смо очи сти ли по дру ме, а ни смо... Ми смо лен чу ге.)

Ако је та ко, он да их је ваљ да тре ба ло оста ви ти за 
де цу... А за у зи ма ли су их ис кљу чи во ма тор ци. 

Ни ка да ни сам та мо ушла... ви де ла сам са вра та... 
Да ли зна те да од свих европ ских зе ма ља нај ве ћи ка-

па ци тет скло ни шта има Швај цар ска? Ко ја ни је ра то ва ла 
чак ни у два по след ња та ко зва на Свет ска ра та. Они мо гу 
да скло не 25% сво је дра го це не по пу ла ци је. Ми на рав но, 
не ма мо та ко дра го це но ста нов ни штво и мо же мо да са чу-
ва мо је два 5%... 

Под усло вом, да та скло ни шта уоп ште ишта га ран-
ту ју... 

Тро го ди шњу усво је ну кћер ку Ли биј ског пред сед-
ни ка Мо а ме ра Ел Га да фи ја уби ла је аме рич ка бом ба у сред 
скло ни шта... То је био при ват ни бун кер јед ног дик та то ра 
и мо ра би ти да је чвр сто и са ве сно гра ђен...

 На шу Ми ли цу Ра кић, та ко ђе тро го ди шњу де вој-
чи цу са пе ри фе ри је Бе о гра да, из Ба тај ни це, убио је ге лер 
док је се де ла на но ши у свом ку па ти лу и че ка ла да јој мај ка 
на ме сти кре вет... Шта ми сли те ко ја је од њих две “бо ље” 
оства ри ла сво је “људ ско пра во” да по ги не?
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На срп ском. Не пре во ди ти.
Ма но си те се у кур чи ну са сво јом ху ма но шћу!
Ко ли ко скло ни шта ви има те? Ако но ћас поч не не ко 

вас да бом бар ду је хо ће те ли и ме не да ева ку и ше те? Ми 
ни смо ева ку и са ли не срећ не шип тар ске те ро ри сте из за-
тво ра у Ис то ку и ви сте их та мо по би ли као псе у шин тер-
ни ци. Њих пре ко 130. Да ли је кри ва на ша по ли ци ја што 
их ни је ева ку и са ла или ва ши пи ло ти ко ји су их по би ли? У 
сва ком слу ча ју они је су не срећ ни ци и ви ше им ни је бит но 
ко је крив... 

Су тра дан на бри фин гу онај во шта ни порт па рол 
је об ја снио да је око за тво ра би ло мно го по ли ци је... Око 
ва ших за тво ра не ма по ли ци је? Па, да кре нем ја, он да? 

Ка ко би сте ви ор га ни зо ва ли ева ку а ци ја за тво ра? 
Ве ро ват но бо ље, ви жи ви те у јед ној уре ђе ној зе мљи... 
прав ној др жа ви. А ми жи ви мо у гов ни ма до гу ше!

Ви, нор мал но ве ру је те да вас ни ко ни ка да не ће ра-
ке ти ра ти за то што сте у Са ве зу, за јед но сте ја чи... И ми 
смо та ко ве ро ва ли, са мо за то што ни смо кри ви. 

Ве ро ва ли смо да ни је мо гу ће, а ипак се де си ло. 
На ма се, уоста лом, де ша ва ју са мо не мо гу ће 

ства ри. 
Код нас је не нор мал но - нор мал но, али шта ако се 

и ва ма де си? Јер, од ко га сте ви, за пра во, ја чи? Од нас?! 
Ско ро сви су ја чи од нас. Чак и ми смо ја чи од се бе. 

А од Ки не за? Од Ру са, прет по ста ви мо има те са вре-
ме ни је оруж је - али они су лу ђи. Цр но гор ци има ју стих: 
Бој не би је сви је тло оруж је, већ бој би је ср це у ју на ка... А 
ни Ки не зи ни су са свим пред ви дљи ви... Ах, ви се не бо ји те, 
јер то је не мо гу ће... као што је не мо гу ће да сам ја сти гла до 
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Ка на де са укра де ним па со шем... А, ви ди те - ипак сам ту...! 
Ћао! Ту сам. (То ли ко о не мо гу ћем)

Ја знам да ва ма не ве ро ват но зву чи да не ко во ље ној 
же ни по кло ни, очи глед но укра ден па сош. Знам да се у 
ва шем ци ви ли зо ва ном све ту ле пој же ни по кла ња цве ће, 
пар фе ми, ди ја ман ти... али код нас, по кло ни ти же ни па сош 
по го то во стра ни - то је из раз не са мо ве ли ке љу ба ви, не го 
без гра нич ног обо жа ва ња. За то што је то ску по, опа сно и 
што га је ско ро не мо гу ће на ба ви ти... Јер у Ср би ји ви ше 
не ма стра на ца. Сви су по бе гли осим Ки не за, а за што су 
жу ти (јел’ ка же те жу ти?) оста ли, не мам пој ма...

Ве руј те ми, из у зе тан је знак па жње по кло ни ти 
па сош же ни, по го то во та квој ко ја не мо же да до би је свој, 
као што ни сам мо гла ја...  Од но сно, ни је баш да ни сам 
мо гла, не го ни сам ни по ку ша ва ла. Ви ве ру је те да ми жи-
ви мо у јед ној по ли циј ској др жа ви, што је до не кле тач но, и 
са свим вам се укла па при ча да ја ни сам мо гла да до би јем 
свој па сош... То ме ђу тим ни је са свим тач но... Мо гла сам, 
са мо је би ло вр ло ком пли ко ва но. Мој отац је Цр но го рац 
из Ср би је, а мај ка ми је Срп ки ња из Хр ват ске... а ја сам 
ро ђе на у Са ра је ву, да кле у Бо сни... Жи ве ли смо по це лој 
бив шој Ју го сла ви ји и да бих ја са да до би ла срп ски па сош 
мо ра ла сам да ску пљам до ку мен те по це лој бив шој ју го-
ви ни, ко је нор мал но ни сам мо гла лич но да при ку пим, 
јер не мам па сош за из ла зак из Ср би је... Тре ба ло је да ан-
га жу јем при ја те ље или адво ка те ши ром пет но вих др жа-
ви ца, да ми све то на ба ве и по ша љу... За па сош ми је та-
ко ђе би ло ну жно Срп ско др жа вљан ство, а ја ни сам зна ла 
ни да ли га имам. То ре пу блич ко др жа вљан ство уве де но 
је у ста рој Ју го сла ви ји 1971 и упи си ва ли су нас по не кој 
ад ми ни стра тив ној ло ги ци - по то ме где жи виш или где 
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си уда та или где ти је отац био 1948... Ме ни је ‘71 би ло 
де сет го ди на, нор мал но - ни сам би ла уда та. А отац ми је 
‘48 имао 11 го ди на и жи вео са ро ди те љи ма у Љу бља ни 
- зна чи у Сло ве ни ји до ју на, а од ју ла у Ма ке до ни ји... на 
дру гом кра ју та да шње др жа ве... Из ме ђу Сло ве ни је и Ма-
ке до ни је са да по сто је три не за ви сне др жа ве. 

Не за ви сне јед на од дру ге, али за ви сне од вас...
Ни сам, да кле зна ла шта да тра жим, где да то 

тра жим и за што? За што, јер да сам се ја и по ло ми ла и до-
би ла тај но ви пла ви Ју го сло вен ски па сош, без пе то кра ке, 
то ми ни шта не би вре де ло. Ам ба са де су се бе срам но исе-
ли ле пред бом бар до ва ње а за ско ро све зе мље ну жне су 
ми ви зе. За би ло ко ју ви зу мо ра ла сам да при ло жим по-
твр ду да сам стал но за по сле на, по твр ду да сам вак ци ни-
са на про тив овог и оно га - и про тив ко му ни зма, по твр ду 
да ни сам ка жња ва на, по твр ду да сам пла ти ла по рез, по-
твр ду да сам жив чо век и да не ћу ди са ти пре ви ше ва шег 
ва зду ха... 

Ја на рав но је сам вак ци ни са на про тив ко му ни зма, 
али не знам ко би ми дао та кву по твр ду... Лив Ул ман ка же 
да је нај си гу р ни ји на чин да ство ри те ан ти ко му ни сту - то 
да га ро ди те у со ци ја ли стич кој др жа ви...

Исти на, мо гла сам да одем, без ви зе, на при мер у 
Сао То ме и Прин си пе... Ме ђу тим ави о ни још од бло ка де 
не ле те, а баш да пли вам - би ло ми је ма ло да ле ко. Ма да 
пли вам при лич но до бро... 

За то су у Бе о гра ду, не где пред рат, од но сно ка ко 
ви то зо ве те “ми ров ну ин тер вен ци ју - Ми ло срд ни ан ђео” 
по че ли да се про да ју ори ги нал ни до ми ни кан ски па со ши. 
За јед но са до ми ни кан ским др жа вљан ством за са мо 2500 
не мач ких ма ра ка. То је са мо јед на го ди шња пла та на 
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при мер пр ва ки ње На род ног по зо ри шта, што ја ни сам... 
Мој бри жни обо жа ва лац ну дио ми је и то, али ја ни сам 
при ста ла да се од рек нем др жа вљан ства и др жа ве ко ја 
ви ше ни је по сто ја ла... То се са да код нас зо ве ју го-но стал-
ги ја, тај жал за ми ром у ко ме смо жи ве ли. Ни је то био 
не ки на ро чит мир, али ни је био рат. Кад ми је би ло два-
на ест го ди на жи ве ли смо у Хр ват ској у гра ду ко ји се зо ве 
Оси јек и на ла зи се крај ре ке Дра ве. Уве че бих ле гла у свој 
кре вет, ко ји је био па ра ле лан са ре ком у сме ру за пад-
ис ток и мо гла сам да за ми слим свој кре вет у ку ћи, ку ћу 
у гра ду, град у др жа ви, отаџ би ну у Евро пи, Евро пу на зе-
мљи ној ку гли и - зе мљи ну ку глу у све ми ру. Има ла сам 
сво је ме сто у ко смо су... Ви ше то не мо гу, ма да жи вим у Бе-
о гра ду и кре вет ми је па ра ле лан са мно го ве ћом ре ком. 
Са Ду на вом... 

Је ди но што из ме ђу та два мо ја кре ве та са да по-
сто ји др жав на гра ни ца...

До сво је два де се те го ди не, од но сно до 1991. има ла 
сам са ве зно Ју го сло вен ско др жа вљан ство и - има ла сам и 
др жа ву и па сош... С тим па со шем пу то ва ла сам по це лој 
Евро пи, без ви за. По сле сте ви са ва шим са ве зни ци ма, рас-
ту ри ли ту др жа ву и са да не мам ни јед но ни дру го. Вра ти те 
ми мо ју др жа ву и ја ћу има ти сво је др жа вљан ство и свој 
па сош и - ни ка да ви ше не ћу до ћи у ва шу смр зну ту зе мљу. 
Ре до ви пред ва шом ам ба са дом у Бе о гра ду, по след њих 
де сет го ди на би ли су ду гач ки по по ла ки ло ме тра. Ја вам не 
бих ста ла у то ли ки ред, па кад би сте ми да ли це лу Ка на ду 
све са оним пу стим, ле де ним и не у по тре бљи вим те ри то ри-
ја ма у ко је сте прог на ли ста ро се де о це... Ин ди јан це...
На срп ском. Не пре во ди ти!
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Шта гле даш пи зда ти ма те ри на! Шта ме гле даш 
бе ло к’о да ни је исти на?! Зар им ни сте узе ли зе мљу у 
свом ми си о нар ском на ле ту ши ре ња за пад но е вроп ске 
ци ви ли за ци је - ка ко ви то љуп ко и са мо љу би во зо ве те? 
Док се у њи хо вим из у ми ру ћим је зи ци ма то си гур но зо ве 
оти ма чи на, по ро бља ва ње и пљач ка! Но си те се у ку рац 
са ва шим ла жи ма о ши ре њу кул ту ре, ко је сте оба ви ли у 
до ба та ко зва ног ху ма ни зма и ре не сан се. Ка ко сте са мо 
на шли та ко леп у ху ман на зив за исто риј ски пе ри од у 
ко ме сте ис тре би ли то ли ке не срећ не на ро де! То је го ре 
не го кад би Тур ци твр ди ли да су 500 го ди на би ли “ује-
ди ње ни” са Бал ка ном! А мо жда и твр де... Ни кад ни сам 
чи та ла тур ске уџ бе ни ке исто ри је... До ста ми је би ло и 
на ших.

За ово што сам ма ло пре ре кла мо ра ће те да на ђе те 
пре во ди о ца. По тру ди те се ма ло. Не ћу баш све да вам сер-
ви рам на тац ни, иона ко ми ни шта не ве ру је те!

Ва ши ви ђе ни ин те лек ту ал ци, они пр га ви ји ја сно, 
при зна ју да Аме ри ка по ку ша ва да пре у зме уло гу свет ског 
по ли цај ца. То је ко је шта. Глу по по ре ђе ње! По ли ца јац ис-
тра жу је, да би при ку пио до ка зе, али не ка жња ва. Зар не? 
НА ТО ка жња ва. По ку ша ва да пре у зме уло гу Бо га, а не по-
ли цај ца... Мо жда би Бог имао не што да из ја ви на ту те му... 
ако по сто ји... 
Ди рект на игра на огле да ло, у ли ни ји про сце ни ју ма. Ма ло 
сек си... зе за се...

Ка мер ман, онај... мо ни тор џи ја је мо жда пет спра-
то ва из над нас или три спра та ис под ни воа зе мље, а ми 
смо та ко бли зу, ха? Ту си, иза огле да ла. Ти ни си оби чан по-
сма трач, зар не? Ти си не што ви ше... Ов де си са свим бли зу, 
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иза не про бој ног ста кла и - мо гао би да ме до дир неш кад 
би имао хра бро сти...

‘Ај де, до дир ни ми длан, ма кар кроз огле да ло... 
Мо жда ћеш осе ти ти то пли ну. Про бај, не ћу ти ни шта... 
Не мо гу ти ни шта... Гр рр... Ује шћу те! Гр кљан ћу ти иш-
чу па ти! Чу вај се! Ја зам звер!... Је си ли по бе гао? Или си 
остао хлад но кр ван?...
Уда љи се, ре зиг ни ра но. 

 Ни је ни те би ла ко...
 Знам, да те би из гле да не ве ро ват но то што сам 

сти гла дов де са ту ђим па со шем на име мад ма зел Анет 
Го дар, ко ји уоп ште ни је фал си фи ко ван, а да ја ипак ни сам 
до тич на мад ма зел Го дар. То је за то што ја ни сам то ли ко 
глу па као што ви прет по ста вља те. Ни сам ни то ли ко па-
мет на као што ми сли те. Са мо сам ма ло дру га чи ја... Ма ло 
лу ђа од вас... мо жда... И - ве ру јем у чу да...

 Зна ла сам да не мам ни ка кве шан се да про ђем не ко-
ли ко др жав них гра ни ца и аеро дром ских кон тро ла са фал-
си фи ко ва ним па со шем, по ред свих ком пју те ра и свих тих 
хо ло гра ма ко је сте из ми сли ли да би сте од оти ма чи не са чу-
ва ли сво ју зе мљу ко ју сте и са ми оте ли...  Зна ла сам, да кле 
да не мам ни ка кве шан се ако фал си фи ку јем па сош и да 
мо гу са мо да - фал си фи ку јем се бе. Та ко сам ре ши ла да 
од и грам мад ма зел Го дар. Игра ла сам Ју ли ју, На та шу Ро-
сто ву, Но ру, па што не бих и обич ну го спо ђи цу Го дар? 
Ко ја је 10 го ди на мла ђа од ме не...То је за ме не био ма ли 
про фе си о нал ни иза зов. Ни сам ни шта зна ла о њој, ни сам 
има ла сце на рио, ни ре ди те ља, али тим бо ље. Пре пу сти ла 
сам све ма шти. Гле да ла сам њен пот пис и ње ну сли ку у па-
со шу, опи па ва ла га, но си ла у џе пу, па у та шни не ко ли ко 
да на. Ми сли ла сам на њу - ка ко ли се обла чи, ка ко се сме је, 
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за што пла че и та ко сам са зна ла ка ко хо да, ка ко се ди, и 
ка ко го во ри... Би ло ми је за ни мљи во... 

Ја сам глу ми ца... 
Ни сам оче ки ва ла ни ова ци је, ни цве ће, ни ре-

при зе... Ни да ће би ло ко ика да са зна ти ка ко сам је сјај но 
и не по но вљи во од и гра ла... Пре ми је ру... 

Сви они на до буд ни до сад ни Бе о град ски кри ти ча ри 
ко ји су сво је вре ме но твр ди ли да сам пре ста ра за Ју ли ју, 
или пре мла да за Но ру. Ка ко не мам ду би ну, ни те жи ну, 
ни ха ри зму, ни та ле нат... не го по сце ни ше там ис кљу чи во 
сво ју ле по ту и сек си пил... Они, нор мал но не ма ју ни шта од 
све га то га, па чак ни ту без ве зну ле по ту ни сек си пил, али 
се од њих и не тра жи то што бих ја оба ве зно мо ра ла да 
имам ако ми слим да пре жи вим... Је л?!

Из ви ни те, да ли би сте би ли љу ба зни да ма ло ис кљу-
чи те те ка ме ре. Са мо на пар ми ну та? Мо рам да пи шким... 
(че ка) Да ли по ва шим ме ри ли ма пи ша ње без ка ме ра 
спа да у људ ска пра ва или не? И да ли сам ја по тим ме ри-
ли ма људ ско би ће или ни сам? Мо гу ли да пи шам са ма, то 
је мо ја ин тим на ствар?! Не мо же?

У пи ша њу не ма по ли ти ке и не ма тај не, ча сна реч. 
Пи шам као и сви дру ги...Не ћеш да ис кљу чиш? Па, ка кав 
си ти то чо век? Баш ти на спе ло да ме гле даш ка ко пи шам? 
Да ни си не ки сек су ал ни бед ник ко ји ви ше не мо же да др ка 
ни на нај са вр ше ни ју пор но ли те ра ту ру, не го ти тре ба да 
ја шо рам па да ти се диг не? Бар та пор но ли те ра ту ра вам 
је са вр ше на! Ту сте свет ски пр ва ци! Не ћеш? Је ди гов на, 
пе де ру!
По кри ва се чар ша вом и се да на шо љу. Очи глед но је да се 
ски да ис под чар ша ва. При ча на срп ском. Не пре во ди ти.
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Ма је ба ћу ја те би мај ку гов нар ску! Па ни си ти 
па мет ни ји од ме не. Ти си бре са мо ша раф чић у па кле ној 
ма ши ни а ја сам лич ност! Не до зво ља вам да др каш на 
мо ју му ку! Гле дај сво ју ма му ка ко пи ша, иди о те, па др кај 
са обе ру ке! Ја не ћу да играм у том упи ша ном фил му!
Иза ђе ис под чар ша ва. Пи шки ла је. Пе ре ру ке. При ча ра зу-
мљи вим је зи ком.

Не ћу ја да играм баш у сва ком је бе ном фил му 
ко ји сте сми сли ли! Ни сам хте ла да играм ни у ва шем 
усра ном гран ди о зном ТВ спо ту! Ни сам, до ду ше, увек 
мо гла да би рам уло ге, али сам увек би ра ла бар ре клам не 
спо то ве у ко ји ма ћу да играм! Опе рем зу би ће, на сме шим 
се и ка жем:” На уч но је до ка за но да ва ши зу би же ле баш 
па сту...” - и до би јем три го ди шње пла те! За ко је, исти на, 
је два мо гу да ку пим би цикл, али ипак... За што бих игра ла 
у ва шем од врат ном спо ту ко ји ми се не сви ђа? И још бес-
плат но! Па још, по врх све га, и да ста ти рам. И да ме ни ко 
не при ме ти. Да се из гу бим у ма си од де сет ми ли о на ста-
ти ста! Ни сам хте ла и Бог!

За ми шљам јед ног ће ла вог, ћо ра вог пси хо а на ли ти-
ча ра, она ко са бра ди цом, као ни је фрој до вац, а ипак је сте 
фрој до вац. Спе ци ја ли ста за сум њи ве ти по ве жен ског 
ро да. За ми шљам га ка ко ми, на осно ву овог сним ка, су-
пер и ор но по ста вља ди јаг но зу: ”Ма нич на ши зо ид на па ра-
но ја у кон вер ген ци ји са акут ним ком плек сом су пер и ор-
но сти.”  
Ди јаг но зу је из ми сли ла.

Мо же он да вам ка же шта ‘оће и мо гу ја да му од и-
грам сва ку ди јаг но зу! Али чак и да сам ствар но пот пу но 
лу да - ја ви дим оно што ви та ко ста ло же ни и па мет ни - 
не ви ди те. Ви дим да је све ово што ра ди те над мо јом отаџ-
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би ном ве ли ки ре клам ни спот за ва ше оруж је. Јер тре ба 
сва та чу да ко ја сте про из ве ли из ре кла ми ра ти и про да ти. 
И, за бо га, на пра ви ти но ва још стра шни ја! Тре ба их сва-
ка ко по тро ши ти, она ко по тро шач ки, као пам перс пе ле не... 
Да би мо гла да се про из ве ду дру га. 

А ко је луд да уло жи то ли ке па ре ако не ви ди ка ко 
то су пер и ор но ра ди? 

Ка ко ла ко уз ле ће, леб ди у ва зду ху и пре ци зно 
га ђа... 

Е сад, што се ти че те пре ци зно сти, ту би смо и ми 
има ли не што да ка же мо, али не мо же мо, по што сте нас ис-
кљу чи ли са са те ли та. То што би смо ми евен ту ал но ре кли 
нор мал но, ни је исти на и ни ма ло ни је ва жно, али је бо ље 
да се не чу је, је л? 

Ми сли те да је то “сло бо да ме ди ја”? То што вас они 
око до руч ка оба ве шта ва ју ку да ле те и шта ће га ђа ти... да 
би сте ви сла ђе па па ли ва ше па ху љи це у јо гур ту?

Али не! То ни је то ли ко на ме ње но ва ма, ко ли ко по-
тен ци јал ним куп ци ма... Јер ви сте те ма ши не и оруж је 
већ пла ти ли... Оно је на пра вље но од ва ших па ра, ва шег 
по ре за... И ви ви ше ни сте уоп ште бит ни!

Бит ни су куп ци чи је па ре још ни су узе те... а ви 
сте, она ко. ус пут. Па нем ет цир цен зес. Хле ба, хва ла Бо гу 
има те, а ето ма ло и ига ра...

Уобра жа ва те да би сви ти ску пи но ви на ри и сва та 
нај са вре ме ни ја тех ни ка би ли ан га жо ва ни са мо за то да вас 
оба ве сте. Зби ља сте сме шни! Раз ми сли те!

Раз ми сли те док ја од спа вам... Ако ми по ђе за ру ком.
Хо ћу ма ло да спа вам... До ста је би ло за да нас...
Да ли би сте би ли љу ба зни да уга си те све тло... Ја 

сам, зна те, на вик ну та на мрак.
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Све тло се бит но сма њи, али се не уга си.
Са мо то ли ко? Iпак, хва ла вам... 
И ту мр твач ку му зи ку ако би сте ис кљу чи ли би ла 

бих вам ве о ма за хвал на... 
Ути ша се и му зи ка.

 Баш сте љу ба зни... Ла ку ноћ... 
Лег не у кре вет, па сед не.

Да ли би по мо гло да из го во рим не ку мо ли тву пре 
спа ва ња? 

Бог је при сто јан пре ма ме ни за то што га ни кад не 
гња вим. Ни шта не тра жим.

Са да би ми, ме ђу тим, до бро до шло... Да про бам?
Не знам ни јед ну мо ли тву. Је ди ну ко је се се ћам про-

чи та ла сам код Кур та Во не га та. Мо жда се Бог не ће на љу-
ти ти, ако по ку шам с њом... Ма да ми слим да је ка то лич ка... 
Он, ваљ да, не пра ви раз ли ку ко ју пра ве љу ди... Нај бо ље да 
од ра дим у ислам ском ми зан сце ну...  (кла ња) Ова ко иде: 
“Бо же, дај ми стр пље ња са из др жим оно што не мо гу да 
про ме ним. Дај ми хра бро сти да из ме ним ства ри ко је мо гу 
да из ме ним и дај ми му дро сти да увек умем да их раз ли-
ку јем...” У ства ри ко је Би ли ни је мо гао да из ме ни спа да ле 
су: про шлост, бу дућ ност и са да шњост... 

Спа ва ми се, а не мо гу...
Бо же, дај ми бар ма ло сна...
Хо ће те и ви ма ло да од ре ма те? Хо ће те да вам от-

пе вам не ку успа ван ку. Озбиљ но ми слим. За љу ба зност - 
уз вра ћам љу ба зно шћу... Ипак сте уга си ли све тло... то је 
ле по од вас...
Ле жи у кре ве ту и пе ва де чи ју успа ван ку, не ку по зна ту, 
ру ску или ен гле ску, ти хо, не жно, a ca pe la... док не “ис цу ри”... 
За тим по све тлим зи до ви ма за и гра ју не ја сне сли ке, чу је 
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се стра вич на си ре на за ва зду шну опа сност, де то на ци је, 
ПВО и пре ко све га иду ја сне сли ке пла ме на и мо сто ва ко ји 
се ру ше... Она ври шти, ур ла, гр чи се, али не мо же од мах да 
оте ра те сли ке. На кон не ког вре ме на све тло се па ли и ви-
ди мо је у го лој во ди склуп ча ну на по ду... Уста је, сло мље на, 
смр вље на...

Не мо гу да спа вам... Про ме ни ла сам кре вет и ја-
стук, име, др жа ву и кон ти нент, али не мо гу да спа вам... 
Тре ба ло је да про ме ним гла ву... 

За што ли се уоп ште бу дим? 
Као да је не ка кав бо љи так про бу ди ти се из ко-

шмар ног сна у - ко шмар ну ја ву!
Је сте ми за ова кву при ли ку оста ви ли бо је? Ја као 

не што жвр љам, а ва ши фе но ме нал ни струч ња ци, по сле, 
то ана ли зи ра ју... по ти сну та агре сив ност... не срећ но де тињ-
ство... те ско ба... ло ше ва ре ње... раз ве де на др жа ва... као 
Рор ша хо ву мр љу!

Да ли зна те да су глум ци, по го то во глу ми це, по при-
ро ди сво га та лен та сјај ни пси хо ло зи? Мо гла бих ма ло ја 
вас да ана ли зи рам, кад већ не мо гу да спа вам... 
Узи ма бо је и цр ном на сли ка на зи ду исто крач ни крст, ве ћи 
од се бе.

На шта вас ово под се ћа? На плус у ма те ма ти ци? На 
цр кву? На гро бље? На ко ор ди нат ни си стем? На рас кр шће? 
На Ису са? На са о бра ћај ни знак?
Па ма ли кру жић усред кр ста.

А ово? На цр но сун це? Цр ну ру пу? На зе ни цу?
Још је дан круг, око ма лог.

Ово? На оре ол око сун ца? Или на Са турн?
Још је дан ве ћи круг. 

На кон цен трич не кру го ве за ви сни ка од ко ка и на?
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Још је дан око прет ход ног.
А све ово ску па? Да ли вас под се ћа на ме ту?

По ста ви се усред цр те жа.
Да ли вас под се ћам на му че ни ка? На рас пе тог? Је 

л’ то грех да се упо ре ђу јем са Њим? Же не ни су чи сте, зар 
не? А за што су же не пр ља ве? За то што ра ђа ју рат ни ке? Ја 
ни сам ро ди ла ни ко га.

Не кад ми је би ло жао... Са да ви ше ни је...
Про спе цр ве ну бо ју.

Да ли вас ово под се ћа на ке чап или на крв?
Ме не под се ћа на адре на лин и на па као.
Та ко ми и тре ба кад сам од бом би по бе гла у зе мљу 

бом бар де ра!
На ба цу је све рас по ло жи ве бо је по зи до ви ма.

Џа бе сте кре чи ли!
Фар ба ће те чи та ву ру пу за но вог по тен ци јал ног ко-

ри сни ка!
Не ка то бу де мо ја ма ла осве та...

“Сли ка ње” ју је ма ло умо ри ло и сми ри ло.
Ово по ма же. Ствар но сми ру је. Увек сам же ле ла да 

бу дем сли кар.
Не знам ка ко сам по ста ла глу ми ца... али ни сам 

ло ша...
 Пра во да вам ка жем ни кад ме не би сте ни от кри ли 

да ми ни је до са ди ло да играм та ко пер фект но, а да ни ко о 
то ме не ма пој ма. Ја сам са мо глу ми ца и мо рам да до би јем 
не ку по твр ду пу бли ке. Ме ни ни је до вољ но да играм, ма 
ко ли ко да во лим игру са му по се би - а да ни ко не зна шта 
и ка ко ја то ра дим. 

За то сам се ја ви ла у ону глу пу кон такт еми си ју о ап-
сурд ним до жи вља ји ма... 
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За то што је та мо не ка пла стич на во ди тељ ка при-
ча ла ка ко је чу до не ви ђе но кад по га ра жи звец ка не-
ста шни, не ви дљи ви, дух са лан ци ма...

Хте ла сам да им об ја сним да је пра во чу до кад је 
не ко ви дљив - а не по сто ји!

Али они су, уме сто да ме зов ну у про грам - по сла ли 
по ме не по ли ци ју...

Зна ла сам да ће му ри ја до ћи и ни је ми сме та ло, али...
До бро, до бро, до бро! По ку ша ла сам да бу дем ма ло 

лу ка ва као пре риј ска ли си ца, и - ни је ми ус пе ло! Хте ла 
сам да се по ја вим на те ле ви зи ји. Да ис при чам јав но сво ју 
не ве ро ват ну при чу - за то што сам ра чу на ла да, по сле то га, 
по ли ци ја не ће мо ћи да ме про сто од ве де у мрак. Да по сле 
то га, јав ност не ће до зво ли ти да ме по је де та ма... Али пан-
ду ри су до шли пре... И ме не је, ипак, по јео мрак... Мрак је, 
до ду ше, све тло зе лен каст, али је ипак пот пу ни мрак!  

Ви сте као и обич но на ив ни ако ми сли те да код нас 
на род ра ди за по ли ци ју, а код вас да - по ли ци ја ра ди за 
на род. Ни је тач но. И код вас на род ра ди за по ли ци ју. Је-
ди но сам ми сли ла да ћу прет ход но угра би ти шан су да се 
по ја вим у про гра му и об ја сним ва шим гле да о ци ма су п-
тил ну раз ли ку из ме ђу ап сур да и чу да...  

Ту сам ја ис па ла на и вац... 
Шта ће те, ми смо за пра во ва ша ко ло ни ја... Гле да мо 

ско ро ис кљу чи во ва ше фил мо ве. Па, ма ко ли ко да смо сум-
њи ча ви - не што и по ве ру је мо... 

Та ко сам ја ве ро ва ла да ће те ме, оног ча са - чим ме 
ухва ти те са ту ђим па со шем вра ти ти у Ју го сла ви ју као пер-
со ну нон гра та... 

Ни су ме вра ти ли, ево већ де сет да на. Ни шта ми не 
ве ру ју... Сра ње...
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Љу та је на глу пу “Анет Го дар”
То што ва ши из во ри ка жу да ни ка ква Анет Го дар ро-

ђе на у Ли о ну 1971 од оца Фи ли па и Мај ке Си мон - уоп ште 
не по сто ји, да је она из ми шље на, а њен па сош про из ве ден 
од не ке ја ке оба ве штај не слу жбе - не ма са мном ни ка кве 
ве зе! Не мо же те ме не да кри ви те ако је не ка куч ка из CIА-
а, КГБ, или МО СУД-а или би ло ко је слич не фир ме, ушла 
у Ју го сла ви ју са па со шем не ке не по сто је ће ху ма ни тар не 
рад ни це Анет Го дар - па је ис па ла то ли ко не спо соб на да 
су јој укра ли па сош. Код нас се у по след ње вре ме мно го 
кра де. Она је, као пра ви про фе си о на лац, то мо ра ла да зна! 
Шта се ни је чу ва ла?! Крај пан че вач ког бу вља ка има ши-
ка ра у ко јој, ако има те вре ме на, мо же те сва ког по по дне ва 
на ћи по пе де сет пра зних нов ча ни ка са до ку мен ти ма... Ло-
пу же про сто из ва де па ре, а нов ча ник и до ку мен те ба це... 
За што сам ја кри ва што њу ње на моћ на фир ма ни је на то 
упо зо ри ла!? Је сам ја кри ва што су њу пре шле обич не ја-
ја ре?! На ма то је сте но вост, али њи ма не би тре ба ло да 
бу де... Ми се у то ме те шко сна ла зи мо, али она, као про фе-
си о нал ка, мо ра ла је да се сна ђе! Ми смо се још пре де сет 
го ди на чу дом чу ди ли кад пу ту је мо у Ита ли ју, на при мер, 
па још у ави о ну поч ну да нас упо зо ра ва ју да чу ва мо та шне 
нов ча ни ке, џе по ве... Ми сли ли смо та да:”Бо же, ка кви су ло-
по ви ти Та ли ја ни!”... 

Да нас смо ми мно го го ри. А оба ве штај не ор га ни за-
ци је мо ра ле би то да зна ју. Оне су нас та кви ма учи ни ле!

Ми сли те да ни су? Па, нор мал но је да ви та ко ми-
сли те. Бла го ва ма! Ви све ве ру је те! Ве ру је те да ва ши пи-
ло ти, код нас, га ђа ју са мо вој не објек те. На при мер по ро ди-
ли ште. Уоби ча јен вој ни циљ, јер ми та мо ра ђа мо вој ни ке, 
је л? Или мо сто ве ко ји ма пу ту је са мо вој ска.. На ши ци-
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ви ли ис кљу чи во пли ва ју. Ни кад не иду мо сто ви ма! Ва ма 
су та ко ка за ли на ва шим те ле ви зи ја ма, а ви у сво је, др-
жав не и при ват не, те ле ви зи је без ре зер вно ве ру је те. 

Ми у на ше не ве ру је мо. 
Ми увек тра жи мо исти ну из ме ђу оно га што ја ве 

на ши и оно га што ја ве ва ши. 
На при мер, ако ва ши ја ве да је крај сру ше не де чи је 

плућ не бол ни це би ла вој ска, он да ме ђу на ма има љу ди, 
(Ср ба!) ко ји ка жу да смо мо ра ли ода тле да мак не мо вој ску 
и да та ко са чу ва мо бол ни цу... 

А из ви ни те, ку да да мак не мо сво ју вој ску? То су 
на ша си но ви. Ми не ма мо Перл Хар бур, па да та мо ло ци-
ра мо ар ми ју пар хи ља да ки ло ме та ра да ле ко од свог ста-
нов ни штва... Ми не ма мо укуп но хи ља ду ки ло ме та ра и 
сви смо ту... 

Је дан мој ко ле га, глу мац, био је по зван у ПВО. То 
је спе ци јал ни род вој ске об у чен за од бра ну од на па да из 
ва зду ха. Сви ро до ви на ше вој ске об у че ни су ис кљу чи во 
за од бра ну... 

Ми не ма мо но са че ави о на за ра то ва ње у ме ђу на-
род ним или ту ђим во да ма. Не ма мо ни оне де бе ле огром не 
ави о не тан ке ре ко ји хра не ке ро зи ном бом бар де ре у ле ту. 
Као ки то ви!

Ка ко мо же те да ве ру је те да су они пра вље ни за 
од бра ну? 

Онај ко се бра ни узи ма го ри во на свом аеро дро му, 
а онај ко је пра вио та кав ави он-тан кер, ра чу нао је да ће 
узи ма ти го ри во за бом бар де ре - на ту ђем не бу. Као и онај 
ко је пра вио но са че ави о на! 

Ми се са мо бра ни мо, и сви смо ту, код ку ће... Ка да 
је мој ко ле га глу мац из по зо ри шта за де цу, по зван у ПВО, 
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он је оти шао у Ба тај ни цу и обу као уни фор му. Из ме ђу два 
бом бар до ва ња до ла зио је у По зо ри ште и играо пред ста ве 
за клин це. Ма ло пу ца, ма ло игра за де цу, све у истом да ну. 
Исти чо век. Нас не ма пу но. Игра ли смо бес плат не пред-
ста ве, да де ца не ми сле на не бо... 

Сва ки дан... И за од ра сле смо игра ли бес плат но. 
Све са ле су би ле пу не.

Јед ном се во зач вра тио из Ба тај ни це без на шег ко-
ле ге и ре као:”Ни сам мо гао да при ђем, та мо је рат!” То 
“та мо” је 15 км од по зо ри шта у ва зду шној ли ни ји.

Ко ле га нам се су тра дан из ви ња вао. Би ло му је не-
при јат но што је због ње га от ка за на пред ста ва... Ске ња ли 
су, ваљ да, не ки ави он чић, па су се ма ло ју ри ли са Апа чи ма 
ко ји су, из Бо сне, до ле те ли по пи ло та. У Апа чи ма су би ли 
исти они ми ров ња ци ко ји су ми ни ра ли пру гу Бе о град - 
Бар. Ми ро твор ци пра ве мир та ко што ми ни ра ју пру гу... 
Во зо ви ста ну. По сле ужи ва мо у ти ши ни и ми ру...

Из ме ђу сво ја два по сла наш глу мац-рат ник свра ти 
ку ћи на ку па ње и бри ја ње... Мај ка му је до би ла слом жи-
ва ца, јед ном кад је до шла у по зо ри ште. Не ка глу ми ца, 
она ко у стил ском ко сти му (игра ли смо јед ног Молијера) 
ре кла јој је: “Ка ко сте го спо ђо?” - и си ро та же на је про сто 
од ле пи ла. “Срам вас би ло, игра те ту у сви ле ним ха љи-
на ма, ва ља те се по сви ле ним ја сту ци ма, а мој син тре ба 
да ги не за вас!” И - пљу ну ла јој је у ли це. Као да је глу ми ца 
кри ва... 

Сви смо раз у ме ли си ро ту же ну и ни ко јој ни је 
ре као ни реч...  И на ста ви ли смо да игра мо...

За што ме ни сте вра ти ли, као што при ка зу је те у 
ва шим се ри ја ма? Или да ме раз ме ни те за не ког пи ло та? 
Ах, пар дон, ви не ма те сру ше них ави о на ни ухва ће них 
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пи ло та. Оно што хе ли коп те ри СФОР-а, ко ји уз ле ћу из 
Бо сне или не ки дру ги Апа чи ко ји уз ле ћу из Ма ке до ни је, 
Хр ват ске, Ма ђар ске, Ал ба ни је и Бу гар ске тра же по на шој 
те ри то ри ји - сва ка ко ни су обо ре ни пи ло ти не го - шта?

Фо то гра фи је њи хо вих ве ре ни ца? Или дуг ме са 
шли ца ко је им је ис па ло из Ф117а?

Бо ље да ме вра ти те од мах док још ни сте пот пу но 
рас ту ри ли Бе о град.

Ако ви уни шти те мо ју зе мљу, ја ћу се ов де си гур но 
уби ти! Без об зи ра на то што не мам чи ме да се отру јем, да 
се исе чем, што не мам о шта да се обе сим. 

Про сто ћу да лег нем и да за ми шљам ка ко уми рем... 
Као ац теч ки врач.

Већ сам вам ре кла да имам ап со лут ну ма шту... 
Ми сли ћу са мо на смрт - док не умрем. 
Про сто ћу да се ужи вим у уми ра ње... 
Уби ћу се си гур но! 

Је сте ап сурд да се те шком му ком уби јам ов де где 
ми ни ко не ће до ћи ни на са хра ну, док сам код ку ће ле по, 
еле гант но, бр зо и ско ро без бол но мо гла по ги ну ти за јед но 
са сво јим нај ми ли ји ма... Ап сурд је сте, али хо ћу.

На жа лост, не мо гу да при знам да сам не чи ји 
шпи јун, али да сам бу да ла - то при зна јем! Ево, при зна јем 
од мах! При зна јем и пу сти те ме ку ћи. 

Је би га, за ме ни те ме бар за ту не спо соб ну мад ма зел 
Го дар! Мо жда је ва ша или ва ших са ве зни ка? Тре ба ће вам 
чак и ако је из КГБ... Она мо ра да је у не ком на шем за тво ру, 
ако су је на шли без па со ша... Ма, ку рац су је на шли...

Ка ко сте из Ли о на до би ли по дат ке да не по сто ји го-
спо ђи ца Анет Го дар, и да ни ка да ни је жи ве ла у Бри слу, 
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та ко про ве ри те да ли сам ја ро ђе на у Са ра је ву и да ли сам 
жи ве ла у Бе о гра ду! Ја ни сам из ми шље на. Ја по сто јим...

За што не про ве ри те... Име ми је...
Го спо де Бо же!
Па, ви то не мо же те...
Ми смо ис кљу че ни и из Ин тер по ла...
Не ма раз ме не по да та ка...
Ми смо под бло ка дом. Под ем бар гом.
Ми смо не до дир љи ви...
Ја... ви ше не по сто јим.
Је бем те жи во те!
На срп ском. Не пре во ди ти.

Па пич ка ти ма те ри на глу па! Па је бо ти пас све 
по спи ску, ка ко си мо гла да се до ве деш у ова ко иди от ску 
си ту а ци ју?! Где се ово на ђе нај ве ћи кре те ну на ку гли зе-
маљ ској, је бем ти ле бар ник усра ни! Је бо те ту па ви обо-
жа ва лац и ње гов глу па ви па сош! Је бо те твој плач љи ви 
отац!

Ово не мо ра те ни да пре во ди те. Ма ло сам псо ва ла 
се бе на свом ма тер њем је зи ку. (Сме је се) Сви љу ди ко ји 
иоле на у че срп ски псу ју на срп ском. Црн ци, Мон го ли, па 
чак и на ша бив ша бра ћа Сло вен ци... Без об зи ра ко ји им је 
ма тер њи је зик сви ко ји зна ју ма ло срп ског - псу ју на срп-
ском. Па за што не би псо ва ла јед на Срп ки ња ко ја је се бе 
до ве ла у ова ко гов њи ву си ту а ци ју...

Пар дон. Не мам ви ше вре ме на за вас. Од ла зим. 
Идем у пич ку ма те ри ну!

Сад ћу да умрем...
Ако не овог ча са, он да ма ло ка сни је...
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Не знам ко ли ко ми вре ме на тре ба...
Ни сам ни ка да до са да уми ра ла...
Или се бар не се ћам...

Лег не на кре вет, па се пре до ми сли.
Жа лим. 
Не мо гу вам при у шти ти то за до вољ ство да ме по-

сма тра те ка ко цр ка вам.
То је ипак ин тим на ствар... као и пи ша ње...

За ву че се под кре вет и по кри је се по гла ви, па из ви ри.
Ако не ма те ни шта про тив ра ди је бих уми ра ла у по-

лу мра ку и без му зи ке...
Ако мо же ( све тло се га си и му зи ка се ути ша) ... 

Хва ла...
За ву че се под кре вет и по кри је се по гла ви.

У Ср би ји ка жу да тре ба умре ти с пе смом на 
усна ма...

Баш да ви дим да ли то функ ци о ни ше...
Ја хо ри на је пла ни на крај Са ра је ва. Та мо сам ро ђе на...

Пе сму не пре во ди ти. Пе ва, док не ис цу ри. Осе ти се је цај у 
ње ном гла су...

        Еј, ко ли ка је Ја хо ри на пла ни на...
            ко ли ка је Ја хо ри на пла ни на...
       Сив је со ко пре ле тје ти не мо же...
            а ка мо ли до бар ју нак на ко њу...

         Еј, дје вој ка је пре га зи ла без ко ња...
             дје вој ка је пре га зи ла без ко ња...
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По но во по чи њу сен ке по зи до ви ма. За тим се по на вља 
па као као ма ло пре кад је за спа ла... Не ја сне сен ке. Си ре не 
ар ла у чу... Ја сне сли ке ра за ра ња...

К р а ј



ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈА

 
тур бо-урбо ко ме ди ја

Бе о град 3.3.2003.





По све ће но Петру Кочићу
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ЛИ ЦА:

ДЕ СИ СЛА ВА ЂО НО ВИЋ, окри вље на. Оп ту-
же на за пљач ку. То је,  у ства ри, јед на по ни же на же на, 
ко ја по ку ша ва да од сво је му ке на пра ви свој из бор и сво је 
зе за ње. Или бар да дру ги ма то та ко из гле да. Да би пре-
жи ве ла кри је чак и сво је обра зо ва ње и свој укус, пра ви 
се глу пља не го што је сте. У озбиљ ним го ди на ма, а ра ди 
го лог оп стан ка по че ла је ка ри је ру тур бо-фолк пе ваљ ке, у 
че му је та ко ђе гу бит ни ца. Као док то ри на у ка ко ји се ба ве 
швер цом. Тран зи ци о ни лик.

ДАК ТОС, ад ми ни стра тив но ли це, жен ског по ла
Аутен тич на, не па тво ре на ки чер ка. Кон зу мент сва ке 
мо де од тур бо фол ка до љу би ћа, од ве штач ких нок ти ју до 
си ли кон ских си са. То је “со фи сти ци ра ни” кич, скуп, по тро-
шач ки, за шти ћен ме диј ским кам па ња ма и ре кла ма ма. 
Умет ни ца у уту ца ва њу вре ме на. Ин те лек ту ал но оста ла 
веч но у пу бер те ту.

СУ ДИ ЈА, ли це са функ ци јом, жен ског по ла, мла ђе
ТУ ЖИ ЛАЦ, му шког ро да али не баш са свим
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Док пу бли ка ула зи на сце ни је Дак тос. На ње ном 
сто лу је ис так ну та та бла ПА У ЗА 9 - 9.30. Она је де бу рек 
са ме сом и јо гурт. Слу ша не ку мут ну му зи ку са тран зи-
сто ра. Она је све оно што вас нер ви ра код ад ми ни стра-
тив них ли ца. Пе дант но на пир ли та на са ду гим нок ти ма 
(са ко ји ма ви де ће мо ка ко ку ца!?) Пре на шмин ка на. Пре на-
ки ће на. Апа тич на и ан ти па тич на. Ле де на пре ма стран-
ка ма. Утег ну та, у ми ни ћу и ви со ким по то пе ти ца ма, као 
НК пе ваљ ка. Чи та херц ро ман, нор мал но. Из гле да до бро, 
али је ки чер у ду ши, ако тј. има ду шу. Кад пу бли ка уђе 
ње на па у за је, кан да про шла. Она скла ња та блу, по гле да 
у не ке па пи ре, по пра ви шмин ку и про зи ва Де си сла ву. Вр ло 
гла сно или пре ко ми кро фо на

1. блок: До ла зак

 ДАК ТОС: 
Оп ту же на Де си сла ва Ђо но вић не ка се ја ви у суд ни цу 
број 129...
 ДЕ СА: 
(Док ше пе са кроз са лу, за се бе) 
До ла зим... оп ту жи ли ти ма тер, да бог да...
 ДАК ТОС 
(Још гла сни је) 
Оп ту же на Де си сла ва Ђо но вић не ка се ја ви у суд ни цу 
број 129...
 ДЕ СА: (Исто) 
Ама, идем, идем шта си за пе ла! Три ме се ца че кам да ме 
зо веш а сад од јед ном цр ка ваш од не стр пље ња, не мо’ш 
да ме до че каш...
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 ДАК ТОС
Оп ту же на Де си сла ва Ђо но вић не ка се ја ви у суд ни цу број 
129...
Уше пе са Де са на сце ну.
 ДЕ СА: 
Ту сам! Је л ово 129?
 ДАК ТОС: 
Је сте. Ти си Де си сла ва Ђо но вић?
 ДЕ СА:
(За се бе) Јок, не го си ти! (Дак то су, вр ло љу ба зно)  Па, 
мо лим вас је‘л то ле по да се ви то ли ко... ми слим та ко 
гла сно, да сав свет слу ша: ОП ТУ ЖЕ НА, па оп ту же на, ко 
да сам не ког уби ла да ле ко би ло! До бар дан! (Па кад ни ко 
не от по здра ви) То јест, оно ме ко ме је до бар, а ме ни баш и 
ни је од нај бо љих, искре но да вам ка жем... а из гле да ни је 
ни ва ма...
 ДАК ТОС: 
(Дис крет но чач ка ју ћи зу бић) Ти си, зна чи, Де си сла ва?
 ДЕ СА: 
Да. Де са.. Ја сам... Де са ме зо ву, за то што је Де си сла ва ду-
гач ко и ста ро мод но. То је исто риј ско име, а да нас се бр зо 
жи ви. Мој отац је, на жа лост, био луд за исто ри јом... Ни ко 
ви ше не ма вре ме на да ме зо ве пу ним име ном. Не ки ме чак 
скра ћу ју на Де! (Ими ти ра не ко га) ‘Де си, бре, Де!
 ДАК ТОС: 
(Уку ца ва по дат ке) Оп ту же на Де си сла ва Ђо но вић, из Бе-
о гра да. Ро ђе на?
 ДЕ СА:
Да!
 ДАК ТОС:
Да тум ро ђе ња?
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 ДЕ СА: 
15. мај. У зна ку Би ка.
Ку ца ње на ма ши ни. Крат ко, па за ста не.
 ДАК ТОС: 
Го ди на?
 ДЕ СА: 
Ка ква го ди на?
 СУ ДИ ЈА: 
Го ди на ро ђе ња. Ко је си го ди не ро ђе на?
 ДЕ СА: 
А за што је то ва жно? Ов де се не су ди мо јој ма ми, па да јој 
тре ба али би. Као ни је мо гла да по чи ни кри вич но де ло, јер 
је би ла оправ да но од сут на, због по ро ђа ја. Ха, ха...
 ДАК ТОС: 
(Ле де но) Ово је суд... Лич ну кар ту! Имаш?
 ДЕ СА: 
Имам...
 ДАК ТОС (Мр зо вољ но пру жи ру ку) 
 ДЕ СА: (Су ди ји)
Да јој дам? Го спо ђи ци? Ево од ма’... са’ћу да је на ђем, са мо 
ма ло...
 ДАК ТОС: ма ло са че ка та ко са ис пру же ном ру ком, 
ко ли ко да Де си бу де не при јат но што она че ка, ... а он да 
узме да ис тур пи ја нок тић...
 ДЕ СА: (Док бу на ри по та шни, тра же ћи) 
Жен ска та шни ца је ве ли ка тај на, слав ни су де... Ви ди те 
че га све ту не ма...
 ДАК ТОС: 
Док тра жиш, ре ци те нам бар школ ску спре му...
 ДЕ СА: 
Мо ју школ ску спре му?
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 ДАК ТОС:
Не го чи ју?!
 ДЕ СА: 
Не по треб на... уза луд на. Ка ко год хо ће те...
 ДАК ТОС: (Мр зо вољ но)
Да кле, школ ска спре ма?
 ДЕ СА: 
Да кле: Ви со ка не по треб на!
 ДАК ТОС: (Су ди ји) 
Не раз у мем? Шта да на пи шем?
 ДЕ СА: 
На пи ши те: Ви со ка уза луд на, ако вам се та ко ви ше сви ђа! 
(На шла је ЛК) Ах, ево је лич на ис пра ви ца!
 ДАК ТОС: 
Школ ска спре ма, пре ци зно... Ко ја шко ла?
 ДЕ СА: 
Пи ши те: прав ни фа кул тет. У ро ку. Про сек 9,0. За то сам и 
ре ши ла да ми не тре ба бра ни лац. Ре ко’ дај да јед ном не че му 
по слу жи и то што сам де ра ла клу пе пу не че ти ри го ди не. А 
и што да пла ћам не ку ба ра бу, кад мо гу и са ма да бу дем!? Не 
ми слим ба ра ба, не го бра ни лац! Осим то га, то је сад у мо ди, 
кад мо гу го спо да... бив ши... Што да ја не мо гу! (Па стро го 
по вер љи во) За вр ши ла сам и сред њу му зич ку, али вас мо лим 
да то не ула зи у за пи сник, јер би мо гло да ми на шко ди у ка-
ри је ри! (Ше па ју ћи, но си лич њак) Ево, сли ка је из мла ђих 
да на, али то сам ипак ја, на дам се да се још увек ви ди...
 ДАК ТОС: 
Адре са је ова иста?
 ДЕ СА: 
Је сте! Са мо се ули ца ви ше не зо ве Ме ђу рат них рад нич ких 
штрај ко ва, не го... (Дик ти ра) Сло бод не ме ђу кор дон ске 



170

Мирјана Ојданић

шет ње... Бу ле вар Сло бод не ме ђу кор дон ске шет ње... 
прем да је за бу ле вар при лич но те сна, крат ка, уска и без-
др во ред на...
 ДАК ТОС: 
То суд не за ни ма!
 ДЕ СА: 
А је л за ни ма суд то што ни спрат ви ше ни је дру ги не го 
пр ви?!
 ДАК ТОС: 
Зна чи пре се ли ла си се? А што то ни си ре гу ли са ла у по ли-
ци ји?
 ДЕ СА: 
Не, не ни сам се пре се ли ла, не го је згра да ма ло по то ну ла, 
па сам сад на пр вом спра ту, а не ви ше на дру гом... За то 
што је зи да но на не ком под зем ном по то ку па...
 ДАК ТОС: 
Брач но ста ње?
 ДЕ СА: 
Не сре ђе но!
 ДАК ТОС: 
То ни је од го вор! Уда та? Не у да та? Раз ве де на?
 ДЕ СА: 
Све!
 ДАК ТОС: 
Ка ко све?
 ДЕ СА: 
Па, ло гич ним ре до сле дом! Пр во не у да та, па уда та, па раз-
ве де на! Ка ко би друк чи је?! Ни сам се ваљ да пр во раз ве ла, 
па уда ла, па не у да ла!? Ха, ха...
 ДАК ТОС: 
Да ли си ка жња ва на?
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 ДЕ СА: 
Нор мал но. Сви смо ка жња ва ни, на не ки на чин! Ми слим 
ка жње ни од суд би не, од са мо у прав ног дик та то ра, од Ми-
ло срд ног ан ђе ла, од “де мо кра ти ја то сам ја”...
 ДАК ТОС: (Су ди ји, у пу бли ку)
Шта да на пи шем?
 СУ ДИ ЈА: (ОФ)
Ја вас упо зо ра вам да се уозби љи те, ина че...
 ДЕ СА: 
Из вин’те не ћу ни кад ви ше! Не што ми од ју трос не ра ди 
ауто цен зу ра, не знам шта јој је, успа ва ла се... А ина че је 
она по ва здан буд на, као да сам но ви нар, да из ви не те на 
из ра зу ...
 ДАК ТОС:
По на вљам: Да ли си ка жња ва на?
 ДЕ СА:  
Ми сли те ова ко фор мал но, од су да?
 ДАК ТОС: 
Да!
 ДЕ СА: 
Не!
 ДАК ТОС: 
Шта: не?
 ДЕ СА: 
Од су да ни сам до са да ка жња ва на, а пра во да вам ка жем, 
на дам се да не ћу ни да нас би ти јер...
 ДАК ТОС: 
Да кле, да пи шем: Не.
 ДЕ СА: 
Да!
 ДАК ТОС:
Да или не?
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Сва ђа. Упа да су ди ја.
 СУ ДИ ЈА: (ОФ)
Да кле, под мо рал ном и ма те ри јал ном од го вор но шћу 
твр ди те да до са да ни сте ка жња ва ни и да ће те го во ри ти 
исти ну, са мо исти ну и ни шта осим исти не... Из во ли те 
он да...

2. блок: Из ја ва

 ДЕ СА: 
Шта да из во лим?
 ДАК ТОС: 
Дај из ја ву. Пр во тре ба да узме мо тво ју из ја ву. Шта имаш 
да ка жеш?
 ДЕ СА:
Сва шта имам да ка жем!
 ДАК ТОС: 
Сва шта се Су да не ти че! Са мо оно што се ти че пред ме та 
оп ту жбе! 
 ДЕ СА: 
Зна чи, да кре нем од по чет ка? До бро...
Овај... а јел мо гу не што да вас за мо лим? Мо лим вас да, 
за вре ме мог из ла га ња, ис кљу чи те сво је те ле ко мун ка ци-
о не апа ра ти ће! Ово ми је пр ви на ступ на су ду, па имам 
ма лу тре му. А ка жу да мо бил ни нај ви ше зво не баш на 
пре ми је ра ма, као лу ди... Ја до ду ше не идем на пре ми је ре, 
ал при ча на род... Ка жу, је дан усред пре ми је ре узео ве зу 
и де ре се: Ево ме код ку ће уби јам се од до са де, са мо што 
ни сам засп’о! Усред пре ми је ре, мо же те ми сли ти! Шта је? 
Ни је мо гу ће да га ни ко не ма? 
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Ево оо... има го спо дин ту жи лац. Нор мал но.
Са мо тре ну так да се го спо дин ту жи лац ис кљу чи... 
(За гле да па жљи во) 
О, го спо дин не са мо да се ис кљу чу је не го... Из мре жи ли сте 
се? Тран спа рент но и кон струк тив но? Пу но вам хва ла. 
До бро, би ће те пар ми ну та не до ступ ни прет плат ник... али 
не ћу ја ду го...
 ДАК ТОС: 
(За се бе, кроз зу бе) Оћеш ли ви ше, ба ба!? (Па на ста ви да 
сре ђу је нок ти ће)
 ДЕ СА: 
(Увре ђе на) Из ви ни те, мо лим вас! Ово не ма ниг де у све ту! 
Ја гле дам те ТВ пре но се и ви де ла сам да се сву да ле по ка же 
Го спо дин, чак и рат ним зло чин ци ма! Го спо дин рат ни зло-
чи нац!  А ова ме ни ТИ БА БА. А шта ми сли те кад би та мо 
у кул тур ном све ту ре кли Оћеш ли ви ше, де да!?
 ДАК ТОС:
Ду бо ко се из ви ња вам!
 ДЕ СА:
Е, па ова ко: ја сам дру га ри це, пар дон, ... го спо ђо су ди ја... 
(Па се се ти ово га) Је л се ва ма не чи ни да је овај ка пи та-
ли зам ма ло не пра ве дан пре ма на ма же на ма? Док сам ја 
би ла мла да све смо би ле “дру га ри це”. И ја, као го спо ђи ца, 
и ба бу ска ре од 100 го ди на! А сад кад би ме ни, на при мер 
од го ва ра ло, да ме зо ву дру га ри це, исто ко и не ку де вој ку, 
сад се стал но на гла ша ва и под вла чи та раз ли ка у го ди-
на ма... 
Ми слим, јел то ле по да ме не за ка чи и јед на и дру га не-
прав да?!
До бро, до бро, не мој те да се мр шти те...
(Дак тос игра ко шар ку са гу жви ца ма па пи ра и кор пом за 
от пат ке...)
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Мо жда сте и ви за пра во го спо ђи ца, ал ја не ви дим одав де... 
Ни сам по не ла на о ча ри, јел‘ схва та те ка кав сам ја ма лер? 
Увек не што за бо ра вим... 
(Ми са о но) До ста је нео бич но да же на су ди... ма да ка жу да 
су да нас код нас ве ћи ном же не су ди је... То је за то што су 
вам пла те бед не. Чим по ра сту, вра ти ће се леп ши пол. Ми-
слим ја чи пол. А... ме ни је и леп ши, искре но да вам ка жем. 
Шта ја мо гу што сам не по пра вљи во нор мал на?! Ми слим 
ствар но ме не за ни ма исти пол... Прем да, при зна јем, на-
рав но, пра во на сва чи је сек су ал но опре де ле ње... 
У ре ду! У ре ду! Ме ни чак, баш од го ва ра. Ствар но се де кла-
ра тив но и де фи ни тив но из ви ња вам, мо лим да ми опро-
сти те, не ћу ни кад ви ше, стра шни су де. Пар дон, слав ни 
су де...
 СУ ДИ ЈА: (ОФ)
Шта то не ће те ни кад ви ше?
 ДЕ СА: 
Па не ћу ... не ћу да за бо ра вим на о ча ри... Знам да то де лу је 
нео збиљ но... да чо век до ђе у ова ко озбиљ ну ин сти ту ци ју 
без...
 ДАК ТОС: 
Пре ђи на пред мет рас пра ве!

3. блок: О де мо кра ти ји

 ДЕ СА: 
Да, да! Ево баш пре ла зим на ње га. Од но сно на пред мет. 
Да кле, ја сам свим сво јим то плим бал кан ским ср цем и 
ши ро ком сло вен ском ду шом за ту рас про да ју. Од но сно 
при ва ти за ци ју. И за де мо кра ти ју. Прем да су ме ни као ДЕ-
МО КРА ТИ ЈУ про да ва ли нај ра зли чи ти је ства ри. И дан-
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да нас се се ћам кад сам пр ви пут ишла на из бо ре... Дав но, 
би ла сам мла да (до бро, ни је сад ва жно кол’ко то ме има 
го ди на!) Кад та мо, на ли сти ћу, је дан је ди ни лик! Шта ја 
ов де имам да би рам, пи там?! Да би рам из ме ђу јед ног?! 
“На те би је са мо да за о кру жиш, а дру га су иза бра ли па-
мет ни ји од те бе, по де ле гат ском прин ци пу, то ти је де мо-
кра ти ја!” За о кру жим дру га. Ако је то де мо кра ти ја, је л?! 
Ни сам ви ше ишла на из бо ре. Нек би ра ју па мет ни ји, без 
ме не. Са ми. По сле, до шло оно са мо у пра вља ње за ко је су 
све свет ске но ви не пи са ле да је нај ве ћа свет ска де мо кра-
ти ја. Ја до ду ше ни сам чи та ла све свет ске но ви не, ал‘ су ми 
пре при ча ва ли пре ко мог те ле ви зо ра. По сле ка же, ка ква 
де мо кра ти ја, то је би ла смр дљи ва дик та ту ра! Са мо упра-
вља ли! Ни ко ни шта ни је ра дио! Исти спи кер ка же! Ни је 
смео да зи не док је друг био жив...

Он да се по ја вио ве ли ки де мо кра тор, за ко га сад све 
свет ске но ви не пи шу да је био ве ли ки дик та тор... И опет 
ја не чи там, не го ми пре при ча ва ју пре ко истог оног те ле-
ви зо ра. Он да су до шли још ве ћи де мо кра то ри ко ји су сру-
ши ли ве ли ког де мо кра то ра јер је ва рао на из бо ри ма... И 
то је сад опет де мо кра ти ја! Ја ствар но ве ру јем да су ми ра-
ни је про да ва ли му да под бу бре ге и да сад ви ше не ма му да, 
не го су баш пра ви бу бре зи... Ми слим пра ва де мо кра ти ја. 
(Дак тос ба ци са сто ла фа сци клу са па пи ри ма из ко је сук не 
облак пра ши не. Она ни шта...)
Ја ве ру јем! Али ме не осу је ћу ју мрач ни, ре ак ци о нар ни, на-
зад ни еле мен ти. Ваљ да што сам ма лер, ви ди те да сам чак и 
цви ке ре за бо ра ви ла, без ко јих сам прак тич но не ви дљи ва. 
Од но сно, не ви дим ни шта, то јест ћо ра ва сам! Ма да ина че 
ни сам, од но сно са цви ка ма... 
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 ДАК ТОС: 
Пре ста ни са тим ди гре си ја ма!
 ДЕ СА: 
Пре ста ла! Да кле, по ти чем из јед не ра све тље не, на пред не 
сре ди не...
 ДАК ТОС: 
Шта ми сли те под ра све тље ном сре ди ном?
 ДЕ СА: 
Па не ми слим, ваљ да на зо ну за шти ће них по тро ша ча ко-
ји ма не се ку стру ју! Јер ја у тој зо ни не ста ну јем, го спо-
ђи це, ако ви мо жда ста ну је те... Да кле ми слим на про све-
тље ну сре ди ну, у ко јој су сви ЗА! Ра ни је су би ли ПРО ТИВ, 
али са да су сви ли стом ЗА. Ни за шта дру го не го са мо за 
ЗА. Пр во су се, до ду ше, до го ди ли као на род, што ре че 
пе сник. То још он да, док још ни ко ни је смео да нас би је и 
док је во лео и он нас. Ал по сле, кад су по че ли да нас би ју 
и да нас по ли ва ју лад ном во дом, ка ко фи гу ра тив но, та ко 
и бу квал но, сви смо се у’ва ти ли, пр во за пи штаљ ке, па за 
шер пе, па бо га ми и за кон теј не ре...
 ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ)
Не раз у мем, ка кве ово има ве зе?

4. блок: О Ди ши и при ва ти за ци ји

 ДЕ СА: 
Об ја сни ћу! Ево на при мер, ди рек тор фир ме у ко јој и ја 
имам част да бу дем на при нуд ном од мо ру. Он је про сто 
пра ви пи о нир при ва ти за ци је. Прем да има јед но сто го-
ди на и ни ко не би по ве ро вао да уоп ште мо же да бу де пи-
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о нир! Али он је сте! Зна те, нас је јед но у мље со ци ја ли зма др-
жа ло у за блу ди да су сви “пи о ни ри ма ле ни”. А пи о нир је, 
у ства ри, не ко ко не што пр ви за по чи ње. Хо ћу да ка жем, 
наш ди рек тор. Он је схва тио пред но сти при ва ти за ци је 
још док ни ко ни је смео ни да нас би је, ни да зуц не. То јест 
док су сви оста ли ча ми ли ду бо ко у мра ку дру штве не сво-
ји не итд. И не са мо да је схва тио, он је оба вио исту! Ми-
слим при ва ти за ци ју. Он је из вр шио. Ње гов је при ва ти за-
тор ски ге ни је сми слио од го ва ра ју ћу бор бе ну так ти ку за 
ту ре во лу ци о нар ну... јер у да том тре нут ку то је још би ло у 
иле га ли... И за то је ге ни је од мог ди рек то ра, пи о ни ра при-
ва ти за ци је, све на ше ма ши не, ко је су ча ми ле под де бе лим 
сло јем дру штве не пра шин чи не - про сто рас хо до вао, као 
за ста ре ле. Су тра дан их је по ште но ку пио по ди нар то ну, 
као ста ро гво жђе. Обри сао пр ља ву пра ши ну дру штве не 
сво ји не и оне већ де це ни ју, у пу ном сја ју, оба вља ју по-
сло ве и ва жне рад не за дат ке у ње го вој при ват ној фир ми. 
На ши рад ни ци ра де му не при ја вље ни, за тре ћи ну пла те, 
по што у на шој фир ми при ма ју при нуд ни...
 ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ)
При го вор! Ов де се не су ди го спо ди ну ди рек то ру, не го оп-
ту же ној и не ви дим за што је по треб но...
 СУ ДИ ЈА: (ОФ)
Усва ја се при го вор!
 ДЕ СА: 
Мо лим? Ја знам да се не су ди ње му, не го ме ни. Уоста лом, 
за што да му се су ди, он је ро до на чел ник на прет ка и 
прив...
 ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ)
При го вор!
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 СУ ДИ ЈА: (ОФ)
Усва ја се. Оп ту же на, мо лим вас, без ди гре си ја!
 ДЕ СА: 
До бро, не ћу ви ше о ње му, слав ни су де. Ја сам са мо хте ла да 
осли кам ка ко по ти чем из јед ног про гре сив ног, на пред ног, 
ва ља ног окру же ња. (То је оно што се не кад зва ло око ли на 
или сре ди на, а сад се зо ве окру же ње. Окру же ње је да нас 
до ду ше и оно кад се на ђеш оп ко љен не при ја те љи ма, што 
се не кад зва ло обруч... ал не ма ве зе... то се са жи ма је зик, 
ваљ да...)
Ево, на при мер, згра да у ко јој жи вим пот пу но је при ва ти-
зо ва на у пр вом та ла су. Не са мо да смо сви от ку пи ли ста-
но ве по це ни ку ти је ши би ца. До ду ше и је су као ку ти је ши-
би ца, али ипак...  Али не са мо то! Не го и све оста ло.

5 блок: Де те без та те

Ве шер ни цу је при сво јио бив ши пред сед ник кућ ног са ве та, 
за сво ју ћер ки цу из пр вог бра ка и ње но... де те без та те. 
Нор мал но је да се ван брач ни де ка по бри не за уну че, јел? 
Она, тј ван брач на ма ми ца, чак твр ди да је упра во де те без 
та те, у пра вом сми слу ре чи, при ват но де те. Јер де ца из ре-
гу лар них бра ко ва су, је л да, за јед нич ка, по што су ро ђе на 
под сво је вр сним окри љем др жа ве. Та ква де ца су та ко ре ћи 
др жав на де ца. Ка же та пред сед ни ко ва ћер ки ца. Та што је 
ро ди ла де те без та те и сад с њи ме ужи ва у на шој ве шер-
ни ци, док ми су ши мо веш по про зо ри ма, у смо гу! Та ко да 
чим се осу ши мо жеш по но во да га пе реш, не мо раш ни да 
га пе глаш. Ме зи ми ца! Бив шег пред сед ни ка.
 ДАК ТОС: 
Ов де се не су ди бив шем пред сед ни ку, не го те би!
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 ДЕ СА: 
Па и не мо же те ви ње му да су ди те, он је ex pre si dent. Ње му 
мо же да су ди са мо Ха шки три бу нал. Не ма на ма бо љит ка 
док не уне се мо у Устав, да ће мо сва ког бив шег пред сед-
ни ка ле по да ис по ру чи мо у Хаг ко пор ци ју ће ва па...
 ДАК ТОС:
Ово је увре да...
 ДЕ СА: 
Увре да ко га... или че га? Пред сед ни ка или ће ва па? А, не-
не-не! То је је ди на шан са да пре ста не мо да се ко ље мо за 
власт, ко бе сни ке ро ви. Код нас бре, сви оће да вла да ју, 
ни ко не ће да ра ди. А кад би вла да ње има ло не ке кон-
крет не по сле ди це, на при мер Хаг...
 СУ ДИ ЈА: (ОФ)
Упо зо ра вам вас.. Ов де се не су ди тој... мај ци. Не го
 ДАК ТОС уку ца ва опо ме ну
 ДЕ СА: 
Ма шта се од мах љу ти те, знам да се не су ди њој, па ни смо 
у сред њем ве ку! Шта фа ли де те ту без та те? Ово је XXI 
век. Са’ће сви да има ју де цу без та та! Осим пе де ра! И то 
не за то што они не ће, не го за то што, си ро ти не мо гу... Дво-
ји ца та та! Па ће да се вен ча ва ју и да усва ја ју ту ђе не же-
ље не труд но ће... За то и твр де да је абор тус убу ство!
Не го да се вра тим на еx-пре зи ден то ву ме зи ми цу из на ше 
ве шер ни це...! Уоста лом... то је јед на па мет на де вој ка. 
Про да је пи цу на же ле знич кој ста ни ци... 
Дак тос се сме је.
Шта је сме шно? Мо ра ју и пут ни ци не што да је ду. 
Ре кла сам да је ду а не да... Д, а не Б!
До бро! Про да је пи цу, али је за вр ши ла чи сту Фи ло со-
фи ју! 
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За раз ли ку од пр ља ве фи ло зо фи је...  
Ја при зна јем да има не што у том ње ном ста ву о лич ној и 
за јед нич кој де ци. Ма да се ме ни чи ни да ипак ни је бит но 
брач но ста ње ро ди те ља, не го пол де те та. То јест, ја ми-
слим да су жен ска де ца ствар но при ват на, а да су си но ви... 
не ка ко... ви ше др жав ни! За то што иду у вој ску и да про-
сти те, у тај рат...
Ша пат и и до мун ђа ва ње су ди је и ту жи о ца
Дак тос ду ва ба ло не од жва ке...
 ДЕ СА: 
До бро, до бро, знам да то ви ше ни је рат, не го чу ва ње др-
жав не гра ни це, са мо што је та гра ни ца 100 ки ло ме та ра 
уну тар др жав не те ри то ри је и што се та мо пу ца. А др жа ве 
иона ко не ма, па не знам ка ко не што че га не ма мо же да 
има гра ни цу?! Али ве ру јем да ни је рат. И то су ми ре кли 
на те ле ви зо ру. 
 ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ)
При го вор!
 СУ ДИ ЈА: (ОФ)
Усва ја се! Суд не ма вре ме на да...
 ДЕ СА: 
ОК.ОК. Схва там да не ма те вре ме на за та ко ши ро ку ди ску-
си ју и мо мен тал но се вра ћам на те му ме не...
Украт ко: ја сам из јед не ап со лут но по доб не и при ва ти зо-
ва не сре ди не! Ђу бре та ру, то је про сто ри ји ца од 8 ква дра та 
у ко јој смо не ка да др жа ли ђу бре, а зо ве мо је од ми ља ђу-
бре та ра... Њу је пре у зео ком ши ја из при зе мља и са да та мо 
др жи уз га ја ли ште пит-бул-те ри је ра. 
(Пе ва) Ја сам ма ла пит-бул-те ри јер...
Не ма та мо ви ше ни ка квог дру штве ног ђу бре та не го пот-
пу но при ват ни пит бу ло ви, ра сту, те ра ју се и раз мно жа-
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ва ју. Све у осам ква дра та. Еко но мич но. Зна он да је уз гој 
ових зве ри за ко ном за бра њен...
 ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ) 
При го вор!
 СУ ДИ ЈА: (ОФ)
Усва ја се.
 ДАК ТОС ша ље СМС по ру ке
 ДЕ СА: 
Пар дон! Кућ них љу би ма ца. Уз гој је за ко ном за бра њен још 
от кад су не где на пе ри фе ри ји ке ро ви по је ли де те...
 ДАК ТОС:
Ов де се не су ди пси ма, не го те би!
 ДЕ СА: 
Ама, знам, ке ро ве шти те дру штва за за шти ту жи во ти ња, 
а ме не не шти ти ни ко! Али баш за то што се ме ни су ди, 
ви мо ра те да ме са слу ша те и да ис прав но схва ти те из 
ка кве ја сре ди не по ти чем и ка ква сам ја осо ба, као лич-
ност! Да кле, на ша мрач на смр дљи ва дру штве на ђу бре-
та ра је са да све тла и при ват на, а сво је ђу бре ми, ле по ба-
ца мо кроз про зо ре. Га ђа мо дру штве ни кон теј нер ко ји је 
ту од мах иза ћо шка. И на тај на чин сти че мо кон ди ци ју за 
евен ту ал не улич не бор бе са цр ве ним про тив ни ци ма при-
ва ти за ци је. 
Ми слим, ако се по вам пи ре. 
Што би мо гло да се де си, с об зи ром на то да су из у мр ли!
 ДАК ТОС: 
(За се бе) Скра ти, бре ... 
 ДЕ СА 
(За бр за) Ево! По друм при ва ти зо ван за при ват ну штам па-
ри ју при ват них но ви на, јед не при ват не пар ти је. Исте се 
ина че де ле бес плат но као ху ма ни тар на по моћ. Са мо вам 
угу ра ју у сан ду че, па по сле с њи ма ба ци те и за ту рен те-
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ле фон ски ра чун. Он да вас По шта исљу чи, ни кри ве ни 
ду жне!
 ДАК ТОС:
Упо зо ра вам да го спо ђи ис ти че вре ме!

6. блок: Хит

ДЕ СА: 
Ме ни стал но ис ти че вре ме, са мо не мој те ми сли ти да ва ма 
не ис ти че. 
Да кле, око ме не све при ват но! На та ва ну при ват на ра дио 
ста ни ца јед не при ват не бан ке. То је упра во иста она ра дио 
ста ни ца, што је лан си ра ла ону чу ве ну ауто би о граф ску 
пе сму:

(Пе ва)     Ски ну ла сам че тр де сет ки ла
                 да бих те бе, ду шо, осво ји ла.
                 Ни сам је ла сто два де сет да на,
                 био си ми и пи ће и хра на

                 Али те би ни шта ни је до ста.
                 Му ко мо ја ско чи ћу са мо ста!

Се ћа те се те пе сме...
ДАК ТОС: (Ко ју је ку пи ла пе сма) 

Јао! Би ла је ве ли ки хит фе бру а ра у Ра ко ви ци!
(Па се са бе ре, су ди ји) Из ви ни те...

ДЕ СА: 
Ви ди те, го спо ђи це, то је хи тић са на ше та ван ске ра дио 
ста ни це. Сад нам је ово... ска ка ње са мо сто ва мак си-
мал но олак ша но, от кад су нам мо сто ви ске ња ни... овај по-
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ру ше ни. Не мо раш ни да оћеш да ско чиш, на при мер са 
Остру жнич ког мо ста, не го ти се то де си та ко ре ћи спон-
та но... За то што они ми сле да ми сви обо жа ва мо да па-
да мо са мо сто ва... Шта - Ко: Они? Па они ми ло срд ни... 
До бро до бро, до бро... Где сам ста ла? 

ДАК ТОС:
Код ра дио ста ни це...

ДЕ СА:
Пу шта ју и же ље слу ша ла ца. Оно: Ми ло дар ка и Ра то мир 
Јо цић че сти та ју ком ши ји ро ђе ње кћер ке пе смом: Фа ла, 
же но, што ми ро ди си на! 
А што има ју ре кла ме! Она ко џин гло ве: (Ими ти ра) Чај за 
шарм и про тив за тво ра са мо за вас про из во ди... За бо ра-
ви ла сам ко. Ме ни тај чај за шарм ствар но ни је по тре бан 
а ни за твор, на дам се, не ћу за ка чи ти... 
Јел та ко го спо ђо су ди ја? 

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ)
При го вор. Стран ка пре ју ди ци ра!

СУ ДИ ЈА:  (ОФ)
При хва там! На ста ви те, али бр же и кон ци зни је!

ДЕ СА: 
Ка жу да ће уско ро до тич на при ват на ра дио ста ни ца да 
пре ра сте у ТВ сту дио и да ће нам, у том слу ча ју, до зи да ти 
још два спра та и два пот кро вља. Са мо ако те ме љи из др же. 
Ја бих баш во ле ла да до гра де, пр во за то што ви ше не би 
про ки шња ва ло...

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ, бе сно и иро нич но)
Об ја сни те су ду, ма ло де таљ ни је шта је са тим про ки шња-
ва њем, мо лим вас! Мно го би ми при ја ло да до че кам пен-
зи ју у ва шем при јат ном дру штву!
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СУ ДИ ЈА: (ОФ)
Уз др жи те се, ко ле га!

ДЕ СА: 
Па, ето... про ки шња ва... Ја сам, до ду ше на пр вом, али они 
са ше стог спра та се жа ле, а то су фи ни јед ни љу ди, она ко 
при ват но... За то би би ло до бро да нас над зи да ју... С тим 
на рав но, да не по то не мо још ви ше и да не за пад нем у при-
зе мље... А дру го, во ле ла бих и за то што би би ло бо ље да 
пре ко те ле ви зи је лан си рам мој но ви хит: 

(Пе ва)
                             Мој дил бе е е е е ре, 
                                          мо ја цр на бри го,
                             ва ро си ии ме е ее
                                          с ко јом год си сти го.
ДАК ТОС: (Пра ти, ти хо) 

С ко јом год си сти го оо...
ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ)

При го вор!
СУ ДИ ЈА: (ОФ)

Усва јам. Мо ра те да скра ти те, ина че...
ДЕ СА: 

Шта да скра тим? Хит? Не мо гу ће, мо лим вас. Ту сам ја ком-
пле тан аутор и пе сник и ком по зи тор и фронт мен. Осим 
то га ка ко да им по сле узмем па ре на не ки дај џест пе сми-
чу љак? Ја по ште но ра дим свој по сао, до зво ли те!
(Су ди ји) Шта је, бо ли вас гла ва?

ДАК ТОС: 
Ама не хит, не го из ја ву сво ју да скра тиш, по бо гу!
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7. блок: Све при ва ти зо ва но

ДЕ СА: 
А... из ја ву мо гу, на рав но. Ево скра ћу јем. Знам ја да је 
вре ме но вац. Ште та са мо што је, у ва шем слу ча ју то при-
лич но бе дан но вац, ха, ха... За то што се ни сте при ва ти зо-
ва ли! За то го спо ђи ца још увек мо ра да ку ца на др ља вој 
пи са ћој ма ши ни, док сва ка шу ша ку ца на ком пју те ру. Ал 
сва ну ће и ва ма. Чим по ста не те не за ви сни. До би ће те и ви 
ком пју те ре из бе ло га све та. Мо дер не. Фи не... са упро гра-
ми ра ним пре су да ма...
До ду ше на ен гле ском... или на не мач ком... то је још ма ло 
те сно...     
Је л вам обе ћо ваш ми ни стар да ће вам сва ну ти? Већ би он 
то оба вио да не мо ра да бу де у сва ким ве сти ма! Оба ве зе 
су то. То ли ко сли ка ње...

ДАК ТОС: (Ша па том, са ве знич ки)
Ка зни ће те за увре ду су да...

ДЕ СА: 
Јој не мој те мо лим вас! Ма ло пре ме од ро је дан пла вац по 
но вом за ко ну о пре ла ску ули це, не мам ви ше ни кин те. Је-
ди но ако при ма те че ко ве на од ло же но...

СУ ДИ ЈА: (ОФ)
Ово је по след ња опо ме на, за пам ти те.
Дак тос уку ца ва опо ме ну.

ДЕ СА: 
Уме мо ри са но! Да кле ста ли смо код згра де у ко јој ста-
ну јем. По ход ни ци ма при ват не сак си је са при ват ним шар-
га ре па ма, ма ко ви ма и ка на би си ма. Чак је и лифт при ва-
ти зо вао ком ши ја са тре ћег спра та. За гла вио га, ле по, крај 
сво јих ула зних вра та и пре тво рио у шпајз. Ка же пе ња ње је 
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здра во за ср це, а кад мо же у ње го вом по дру му... Тај лик је, 
у по ве ре њу, из јед не дру ге пар ти је, а на пе том је је дан из 
тре ће пар ти је, док је на ше стом је дан из че твр те. Па се сад 
џа па ју, јер не мо гу да се до го во ре ко им љу ља ко а ли ци ју... 
То вам је је дан ма ли ин тер пар тиј ски су коб на сек су ал ној 
осно ви. Од но сно, не зна се ко ко ме мај ку и да ли је мај ка 
ак том за до вољ на или, да из ви не те ни је. Прем да су сви они 
на не кој вла сти, ко у оп шти ни, ко у ре пу бли ци, или да про-
сти те, ма кар у За јед ни ци др жа ва... 
Мо рам да на гла сим да је на ша оп шти на та ко ђе јед на од 
во де ћих у стре мље њи ма. Код нас су већ ис про да ва ни и 
кро во ви и пар ки ра ли шта, а да не го во рим о то ме да су 
сви пар ко ви ко је су до са да са мо за пи ша ва ли ке ро ви, кло-
ша ри и пен зи о не ри, рас про да ти као при вре ме но гра ђе-
вин ско зе мљи ште. 
За при ват не пе ка ре, ауто ла ки ре ре и вул ка ни зе ре. 
Зли је зи ци до ду ше ла пр да ју ка ко се не зна где су па ре од 
тих про да ја, али сва ки то чак исто ри је има сво је кли по ве, 
зар не? 
До бро, не ћу ви ше да ши рим, ако сте раз у ме ли ка ква је то 
про гре сив на сре ди на! Па и ши ре. На са мом ула зу у згра ду 
усво је на су вра та и улич на и ход нич ка, па је са да из ме ђу 
њих при ват на фо то ко пир ни ца. Ма, ми смо сви то ли ко за 
ту при ва ти за ци ју, да од би ја мо чак и да ди ше мо пр ља ви, 
ни чи ји, за га ђе ни, дру штве ни ва здух. 
Не го се ле по слу жи мо ис кљу чи во сво јим вла сти тим из-
дув ним га со ви ма! 
Ми слим сво јих при ват них ко ла, а на шта сте ви ми-
сли ли?
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8 блок: Те ле фон чек

Зво ни јој мо бил ни те ле фон, тј. ку ку ри че. Она пр во не 
схва та па се ја вља.

ДЕ СА:
Ало! Јао, Ми ко, па где ме на ђе сад! Чуј на пи ја ци?! От куд 
ја на пи ја ци у ово до ба, са ни рај се ма ло. Ај де, ај де, еду куј 
ме, жи во та ти! 
Сто го ди на да по га ђаш не ћеш убо сти где си ме наш‘о. 
Е не ћу да ти ка жем! До бро, бре, до го во ри ће мо се...

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ)
При го вор! Од ме не је из ри чи то зах те ва но да...

СУ ДИ ЈА: (ОФ)
Усва ја се!

ДЕ СА: 
Еј лу че, не мо гу да ћа скам сад, бу ни се ов де је дан гла во ња. 
Ја вљам ти се за по’ са та. Је си на ње му? Ми слим на ста-
бил ном? ОК, љу би те Де! (Пре ки не ве зу)

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ)
Ка кви су ово дво стру ки стан дар ди, мо лим ле по? И на ко га 
се од но си при дев Гла во ња?!

СУ ДИ ЈА: (ОФ)
Гла во ња је име ни ца, ко ле га! Ис кљу чи те мо бил ни, го-
спо ђо!

ДЕ СА:
Јао, из ви ни те, али не мо гу. Звао ме го спо дин по моћ ник 
го спо ди на ми ни стра за Не што. Ју ри ме да ра дим је дан ма-
сов ни кон це рат про тив шун да, на отво ре ном про сто ру... 
то јест на бу вља ку. То је ме га про је кат.
Из ви ња вам се го спо ди ну ту жи о цу, иде мо да ље! 
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ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ)
Де ци ди ра но зах те вам да се апа рат ис кљу чи! Мо мен тал-
но!

СУ ДИ ЈА: (ОФ) 
Ис кљу чи те га, или ћу да пре ки нем пар ни цу!

ДЕ СА: 
А је л мо гу да га ста вим на ви бра ци ју. Је сте зна ли да овај 
но ви мо дел мо же да слу жи и као ви бра тор? Са мо, не раз-
у мем за што су он да све ма њи и ма њи...

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ) 
Упо зо ра вам да ћу зах те ва ти ве шта че ње о мен тал ном 
здра вљу оп ту же не!

СУ ДИ ЈА: (ОФ) 
Из во ли те ко ле га, али у том слу ча ју, ла ко мо же те да из гу-
би те про цес. По што ако окри вље на не од го ва ра за сво је 
по ступ ке...

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ) 
У ре ду, из др жа ћу још ма ло...

ДЕ СА: 
Из др жа ће мо ми још ко зна ко ли ко... Не дао ти бог да са-
знаш ко ли ко мо жеш да из др жиш - ка же не чи ја, мо жда 
шпан ска по сло ви ца...

ДАК ТОС: На ста ви те!

9. блок: Бус

ДЕ СА: 
Хва ла. На шом ули цом про ла зи нај ви ше ових но вих при-
ват них ауто бу са за град ски пре воз, и ја се прин ци пи јел но 
ко ри стим са мо њи ма. По го то во от кад су у овим ни чи јим, 
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од но сно дру штве ним, уве ли ове кон тро ло ре до ђо ше ко ји 
сад на ма Бе о гра ђа ни ма тра же кар те. Тај со ци јал ни пре воз 
је ина че био бру ка не ви ђе на! Је дан пут сам се во зи ла са 
сво јим чо ве ком, а би ла је та ква гу жва да сам мо ра ла да му 
се дим у кри лу. 
Не што ме за жу ља ло и уста нем са мо на тре ну так, да се 
бо ље на ме стим. Кад - јед на цап - се де! 
Ка же, ми сли ла је да је сло бод но!

ДАК ТОС: 
Го спо де Бо же! Аман!

ДЕ СА: 
Па го спо де Бо же, нор мал но! Ка ко бре сло бод но у кри лу 
мог де де деч ка!?

ДАК ТОС: 
Вра ти се на пред мет, за бо га, има мо још 5 ро чи шта за ка-
за них за да нас!

ДЕ СА: 
Још пет оп ту же них?! 
Е ако су вам сви ко ја, не ће те се ле ба на је сти! 
У ре ду, вра ћам се на пред мет. Са мо сам хте ла да пре све га 
схва ти те да сам ја НАШ ЧО ВЕК, од но сно НА ША ЖЕ НА. 
Јер ја кад по гле дам кроз про зор на трав њак, где сам, као 
не ви но де тен це, шет ка ла сво је не ви но ку чен це. На тај не-
ка да дру штве ни трав њак мо га де тињ ства у цен тру гра да, 
Шта је ви дим да нас у си ту а ци ји круп них ко ра ка ка ин те-
гра ци ји у кул тур ни свет? Ви дим ди ван ки оск ... ки оск са 
жва ка ма про тив пра ња зу ба. То су оне ПХ 5,5 да ни ко не 
до би је ка ри јес и да мо же мо да се ује да мо, до бе све сти. 
Исти на сви ти ки о сци ни су у пра вом сми слу тран зи ци ја 
дру штве ног трав ња ка, не го ви ше као не ка при вре ме на 
при ва ти за ци ја, али и то је ко ра чић ка на прет ку, то јест ка 



190

Мирјана Ојданић

за па ду. Јер на ма на за па ду сун це из ла зи и отуд нас гре је! 
И то је на пред чић за на ше при ми тив но дру штво где још 
ни смо при ва ти зо ва ли ни во до вод, ни ЕДБ (елек тро ди стри-
бу ци ју), ни же ле зни цу, ни не бо над на ма! А за ми сли те на 
при мер да је не бо при ват но?! Он да не би ни бом бар до-
ва ња би ло! ПРИ ВА ТЕ бра те, па ти уле ти ако имаш пе тљу. 
Од но сно фан то ма. Но, код нас је све то још увек ре ак ци о-
нар на, дру штве на сво ји на ко ју ар чи ко год ‘оће к’о Алај бе-
го ву сла му. А то нам и свет за ме ра, да зна те!
Ми смо је дан до зла бо га по ган и зло пам тљив на род! Две ста 
го ди на не опра шта мо си ро тим Тур ци ма што су нас кар... 
ми слим што су вла да ли пет сто го ди на. А, ви ди те ци ви-
ли зо ва ни, за пад ни свет... Они су на ма прак тич но од мах 
опро сти ли што су нас бом бар до ва ли. Ма шта од ма.. још 
док су нас гуз.. ми слим тар ге ти ра ли већ су нам по ла ко пра-
шта ли што нас га ђа ју... 
А ми две ста го ди на Тур ци, па Тур ци, па Тур ци, па 
Тур ци...
А си ро ти Тур ци ко зна до кле би сти гли да ни су нас но-
си ли о вра ту!

ДАК ТОС: 
Ни си ти ов де да др жиш по ли тич ки го вор не го...

ДЕ СА: 
Ију, па нор мал но да ни сам! Па ни сам ја ова мо ис по ру че на 
хе ли коп те ром, да ле ко би ло, већ сам до шла до бро вољ но. 
Не па да ми на па мет да др жим по ли тич ки го вор... пу, пу 
пу, ја сам сти дљи ва, ча сна же на!

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ, хр че...)
СУ ДИ ЈА: (ОФ) 

Ко ле га...
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ДЕ СА: 
Еј ко ле га, не мој да хр чеш док ја вр шим из ла га ње. 
Укљу чи се, ко нек туј се ма ло... Ко нек туј се са ствар-
но шћу!

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ, ти хо)
Мо лим?

СУ ДИ ЈА: (ОФ) 
За дре ма ли, сте ко ле га...

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ) 
До бро да ни сам умро! Је сте ли сти гли до пред ме та?

СУ ДИ ЈА: (ОФ) 
На дам се. (гла сно) На ста ви те...

10 блок: О пљач ки

ДЕ СА: 
У ре ду, у ре ду, за вр ша вам увод. Ве ру јем да је био оп ши ран 
и де та љан, али то је би ло ну жно и нео п ход но, јер сам ја 
ов де оп ту же на за пљач ку при ват не имо ви не, као да сам 
ја не ки на зад ни, ис точ ни еле ме нат. Не ки за го вор ник дру-
штве не, то јест ни чи је, од но сно за јед нич ке...

ДАК ТОС: (Зе ва) 
Ај мо ма ло о тој пљач ки, ако ти ни је те шко...

ДЕ СА: 
Исти на је до ду ше, да сам ја фор мал но још увек за по сле на 
у јед ној дру штве ној фир ми. Ме ђу тим, као и ве ћи на на шег 
све та ја сам са мо за по сле на, а не ра дим баш ни шта. Као 
што ни пла ту не при мам! И са мо се че ка да тем пе ра ту ра 
пад не ис под - 15, ис под ну ле, па да нас све от пу сте.
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Те ни ске тем пе ра ту ре слу же као пре вен ци ја де мон стра-
ци ја, зна те. У де мо кра ти ји де мон стра ци је ни су за бра ње не, 
али се за то пи зда ри је де се баш он да кад су не мо гу ће... По 
ле ду на при мер... До бро, не ћу о то ме...  Ми слим да ми мо-
же те узе ти као олак ша ва ју ћа окол ност то што већ ду же 
вре ме ра дим са свим при ват но, у јед ној при ват ној ка фа ни. 
Пе вам зна те... 
Оно што на род во ли... 
(Пе ва)   Да ла сам ти и сре бро и зла то,
   а ти си ме ба цио у бла то.
   Мо рам да те по ша љем на гро бље,
   јер сам би ла тво је бе ло ро бље.
Дак тос пе ву ши с њом.

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ, хр че)
ДЕ СА:

Го спо дин ту жи лац не во ли му зи ку? (Гла сни је, да би га про-
бу ди ла) Ка жем, пе вам то што на род во ли, кад већ не мо гу 
оно што во лим ја. Не ма да се би ра, је л? Да мо же да се 
би ра ко да ви не би сте ра ди ли не што бо ље од ту жа ка ња на-
ро да, је л та ко?! Си гур но сте мо гли да бу де те бар пе сник, 
ако већ не ма не кен. Ма да сад има и ће ла вих ма не ке на... 
До бро, до бро, не мој те да се же сти те, ис при ча ћу све тач но 
она ко ка ко је би ло.

ДАК ТОС:
Ај де, ако Бо га знаш!

ДЕ СА: 
Да кле, би ло је то пре че ти ри ме се ца у ре сто ра ну На ви ка. 
Ја сам та мо би ла при ват но и пи ла сво ју пр ву ју тар њу 
ка фу...

ДАК ТОС: (Су ди ји)
Ов де пи ше да она но ћу пе ва у том објек ту.
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ДЕ СА: 
Пе вам до че ти ри. По сле че ти ри не мо же да се ра ди јер на-
ва ле они обри ја ни, ку ро гла ви, са на у шни ца ма у но су, лан-
ци ма у ру ка ма и шпри це ви ма по џе по ви ма...

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ, кроз зе ва ње)
При го вор!

СУ ДИ ЈА: (ОФ) 
Усва ја се.

ДЕ СА: 
Да кле, оста ла сам у за тво ре ном ре сто ра ну да по пи јем 
ка фу док не про ра ди пи ја ца, па да на по врат ку ку ћи, 
ус пут, ку пим и ру чак. Јер, осим све га, ја сам и до ма ћи ца. 
И то са свим при стој на. Ва ма је, го спо ђо су ди ја, си гур но 
до бро по зна та суд би на за по сле не же не ко ју и ја де лим...

ДАК ТОС: (Зе ва)
Аааааа! Ај де...

ДЕ СА: 
До бро, до бро, са мо сам мо ра ла да на гла сим ка ко ви ше 
ни сам би ла у објек ту слу жбе но, не го при ват но! А ту-
жи тељ је био по слов но. На рад ној ве че ри ко ја се оте гла 
до рад ног до руч ка. Се де ли су за сто лом до мо га и де ра ли 
се из пет них жи ла, упор но твр де ћи да пе ва ју! 
А мо лим вас јел ово пе сма? (Ими ти ра)
  Ми ли ја на, мо ја ту го о о о о о оо
  ни је ми се ди зо ду го о о о о оо!
  Ој ђе вој ко, цр ни ја де е е е е ее
  от ка да ми ти не да де е е е е ее!
И пу ца ли су у лу сте ре. Лу сте ре, при зна јем, ни су по го-
ди ли, то јест ма те ри јал ну ште ту ни су на не ли јер им је ко-
ор ди на ци ја по кре та, већ озбиљ но по пу сти ла. Али су за то 
по го ди ли јед ног го лу би ћа ко ји је не ви но ле пр шао из над 
пар ка у ко ме се ина че на ла зи по ме ну ти обје кат. По го ди ли 
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су и не ка ко ла без во за ча, што су у бли зи ни би ла, до ду ше 
не про пи сно, пар ки ра на и - ко им је крив! Ус пут су окр-
зну ли и ку ва ра јер је по ку шао да се по ву че кроз слу жбе ни 
из лаз... 
Али он је отац тро је де це и не ће се усу ди ти да све до чи. 
Та ко да не мам све до ка. Ту жи тељ је био мр тав пи јан!

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ) 
При го вор! Па зи те ка ко се из ра жа ва те о мом ува же ном 
кли јен ту!

СУ ДИ ЈА: (ОФ) 
Од би ја се! На ста ви те.

ДЕ СА: 
Мо рам да ка жем ка ква је би ла ува же на про тив нич ка 
стра на. Кра ва ту ми је ве зао као под ве зи цу. Ми слим док 
сам још пе ва ла... док ми ни је ис те кло рад но вре ме. Имам 
и до каз. Ево те кра ва те, ко ју ми је ве зао у три ују тро кад 
сам за пе ва ла мо ју оми ље ну...
(Пе ва)
  Шта је би ло са љу ба вљу на шом?
  Ми ло мо је, ва раш ме са фла шом!

  Ти си мо ја му ка и суд би на,
  мо ја љу бав пр ва и је ди на,
  мо ја сре ћа и мо ја ми ли на,
   мој за ви чај, мо ја отаџ би на.

  Шта је би ло са љу ба вљу на шом?
  Ми ло мо је, ва раш ме са фла шом!

  А кад до ђеш ку ћи, жа лим што сам жи ва.
  За све што ти сме та, ја ис пад нем кри ва.
  Што ми сла маш ср це, опро сти ти мо гу,
  али не раз у мем, што ми сло ми но гу у у уу!
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(Дак то си ца се опет раз га ли ла уз пе сму.)
Сви од ле пе на ту пе сму, али ми ни ко не ве зу је кра ва ту 
око бу ти не. Обич но до би јам па ре! Ја за кра ва ту не мо гу 
да ку пим ни лук, ни ме со, ују тро на пи ја ци. 
Већ у двој ку је био тре штен...

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ) 
Под се ћам слав ни суд да мој кли јент има по сла нич ки иму-
ни тет!

ДЕ СА: 
Па шта он да што има иму ни тет? Ваљ да смем да опи шем 
ка ко је из гле дао?! 

СУ ДИ ЈА: (ОФ) 
Ипак, би рај те ре чи, с об зи ром да го во ри те о чо ве ку ко ме 
је на род дао сво је по ве ре ње! 

ДЕ СА: 
Тај на род је исто та ко пи јан!

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ) 
Зах те вам ка зну за увре ду на ро да!

СУ ДИ ЈА: (ОФ) 
По ла ко, ко ле га! Ре гу ли са ће мо то...

ДЕ СА: 
У ре ду, би ра ћу ре чи с об зи ром да се ра ди о чо ве ку из Днев-
ни ка.
За по ја сом, из над гу зи це... ка ко се то зо ве са иму ни те том? 
Стра жњи ца? До бро! Ту је имао за так нут хе клер, го ко пи-
штољ. По клон од Ми ни стра. Не знам да л од ак ту ел ног ил 
од сврг ну тог, тај је са обо ји цом кум!

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ) 
Ово је пре вр ши ло сва ку ме ру!

СУ ДИ ЈА: (ОФ) 
Али смо, на по кон, до шли до пред ме та.
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11. блок: Пред мет рас пра ве

ДЕ СА: 
Пред мет, од но сно ин кри ми ни са ни бу ђе лар је био за-
так нут ис под лич ног на о ру жа ња. Ви рио је из зад њег џе па. 
У јед ном тре нут ку гла ва му је па ла у та њир са... Ако не 
мо рам ја не бих де та љи са ла че га је све би ло у том та њи ру, 
ма ло сам га дљи ва, зна те...

ДАК ТОС: 
Ни је по треб но, на про тив. На ста ви...

ДЕ СА:
До бро да кле, ту жи тељ је у та њи ру за дре мао. Ја то до не кле 
и раз у мем. Умо рио се. Ни је ла ко ве се ли ти се чи та ву ноћ 
у ова не срећ на вре ме на! А и био је као што ре кох мр тав 
пи јан...

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ) 
При го вор!

СУ ДИ ЈА: (ОФ) 
Усва ја се.

ДЕ СА: 
ОК, био је у ал ко хо ли са ном ста њу. Као сви ња! Ко кр мак! 

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ) 
Све да је то и исти на, то ва ма не да је пра во да при сва ја те 
ње гов нов ча ник!

ДЕ СА:
Пр во, то се не мо же на зва ти при сва ја њем! Он ме ни ни је 
пла тио де сет пе са ма! Ја сам са мо на ме ра ва ла да га при ва-
ти зу јем, јер је по сто ја ла опа сност да ис пад не и по ста не ни-
чи ји. Или, што би би ло још го ре - дру штве ни! То је, да кле, 
би ло не са мо мо је де мо крат ско пра во, не го и мо ја де мо-
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крат ска по тре ба да га спа сем од по друштвља ва ња. Јер сам 
ја, као што сам већ до ка за ла на пред на и про гре сив на! 
Је л’ вам сад ја сно за што је био по тре бан оно ли ки увод?!

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ) 
При го вор! Ту о при ва ти за ци ји не мо же би ти ни го во ра, 
јер је нов ча ник иона ко већ био при ват ни!

СУ ДИ ЈА: (ОФ) 
Тач но!

ДЕ СА: 
То је сте, али ме не фак тич ки сам нов ча ник уоп ште ни је за-
ни мао. Прем да је био ре пре зен та ти ван, од змиј ске ко же. 
Шта ће јед ној да ми му шки бу ђе лар!? Са сли ка ма ње го вих 
же на и де це. Сли ка ма се фа ли али али мен та ци је не пла ћа! 
Мо гу да се кла дим! Ја бих то змиј ско чу до вра ти ла, са мо 
да су ме пу сти ли! Ме не су за ни ма ле са мо па ре ко је су 
би ле уну тра, а ко је су би ле дру штве не, за шта ја мо гу да 
из не сем до ка зе, јер им знам по ре кло!

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ) 
При го вор! Ово ни је пред мет рас пра ве!

СУ ДИ ЈА: (ОФ) 
Усва ја се! То суд не за ни ма!

ДЕ СА: 
А за што то не за ни ма слав ни суд? (Па у за, не ма од го во ра)
До бро да кле, ја сам са мо хте ла да при ва ти зу јем дру штве не 
па ре, као што је оп шти тренд. Од но сно да их пре ли јем 
из фон да Змиј ска ко жа у фонд Дам ска та шни ца. А при-
ват ни нов ча ник бих си гур но вра ти ла, са мо да у том ча су 
ни су упа ли ту жи те љев бо ди гард, за јед но са шо фер чи ном 
и оте ли ми пред мет рас пра ве. Ко јом при ли ком су ми сло-
ми ли ру ку. Ја схва там да су они би ли нер во зни, јер ни је 
ла ко џо ња ти це лу ноћ у ко ли ма пред ка фа ном, док га зда 
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ло че, жде ре и пу ца. Али ме ни мо ја ру ка тре ба сва ки дан, 
ту не мо гу да бу дем то ле рант на, ма ко ли ко да же лим...

ДАК ТОС: (Су ди ји)
Ов де сто ји по да так да је лом из вр шен у ... при ја тељ ској 
ва три.

ДЕ СА: 
Је сте, лом но ге, али ру ку су ова дво ји ца. Они су по зва ли 
по ли ци ју ко ја ме ухап си ла. Ко јом при ли ком ми је сло ми ла 
и но гу. Јер, нор мал но, кад че ти ри му шкар ца би ју јед ну 
да му, по ли ци ја хап си - да му! Од но сно, хо ћу да ка жем сад, 
кад су по хап си ли све кри мо се... Сад овај... До бро да ја по-
жу рим! Хо ћу да ка жем ко ли ко је но га кру ци јал на за мо ју 
пе вач ку ка ри је ру! Ка ко да пе вам са шта ком? Ај де: ка ко?! 
По ка жи те ми, го спо ди не ту жи о че, ако ми сли те да мо же! 
Па не мо же те да ми по ка же те, кад не мо же! Из све га ово га, 
слав ни су де, про из и ла зи да сам ја у ства ри, по ло мље на, 
од но сно оште ће на стра на. А ме ни се су ди! Пот пу но на о-
па ко!
А где су при че о су зби ја њу организованог кри ми на ла? 
Ви су ди те не срећ ној са мо хра ној умет ни ци, док око ло нео-
ме та но вр шља ма фи ја...
До бро, не вр шља ви ше, за бо ра ви ла сам да су по хва та ни! 
Пар дон!

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ) 
Ин си сти рам да пре ки не те рас пра ву, го спо ђо су ди ја. Ово 
је из гу би ло сва ки сми сао.

СУ ДИ ЈА: (ОФ) 
У ре ду ко ле га! Ако баш ин си сти ра те, мо лим окри вље ну да 
на пу сти суд ни цу!
Дак тос по чи ње да ку ца, то о пре ки ду рас пра ве.
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ДЕ СА:
Ко да на пу сти, шта? Не па да ми на па мет! Ви не ма те пра во 
да ме пре ки да те у сред из ла га ња! 
Ја ћу да се обра тим ме ди ји ма! 
А го спо дин ту жи лац ко ји је кол’ко до ју че био за др ти друг...

ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ)
Суд мо ра да пре ки не ову фар су! Из ба ци те ову же ну! Зах-
те вам!

СУ ДИ ЈА:
Усва ја се! По зо ви те обез бе ђе ње!

ДАК ТОС: 
(Са свим са про сце ни ју ма по ку ша ва не што да до шап не су-
ди ји, не му што. О то ме да обез бе ђе ње штрај ку је, а то не 
би хте ла гла сно ре ћи...)

ДЕ СА: 
Не мо же те ви ме не тек та ко из ба ци ти! 
Ја са да ни сам у уло зи окри вље не, не го у уло зи ње ног бра-
ни о ца! Где то има да се из су да из ба ци је бра ни лац у по ла 
од бра не! Хо ћу да ка жем да се ов де уоп ште не су ди Де си-
сла ви Ђо но вић, не го на прет ку и де мо кра ти ји. Ов де се 
су ди при ва ти за ци ји, као прин ци пу! Као мо то ру на шег бо-
љит ка и при бли жа ва ња кул тур ном све ту. 
Из ја вљу јем да НЕ ПРИ ЗНА ЈЕМ ОВАЈ СУД! 
При зна ћу са мо при ват ни суд у при ват ној де мо крат ској др-
жа ви мо је пар ти је!

12 блок: Фи на ле

СУ ДИ ЈА: (ОФ) 
До ста. Пар ни ца се пре ки да.
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ТУ ЖИ ЛАЦ: (ОФ) 
Ама, из ба ци је! Из не си је, ако тре ба, шта мла та раш!

ДАК ТОС: 
Ја да из но сим ба бе, је сте ви нор мал ни?!! Па ни сам ја скуп-
штин ско обез бе ђе ње! (Де мон стра тив но сед не.)

ДЕ СА:
Је сам се ја због ово га до го ди ла као на род? 
Је сам ја због ово га лу па ла у шер пе? А? 
Је сам ли за то бра ни ла мо сто ве сво јим те лом?!  
Је сам ли за то пре вр та ла кон теј не ре, ка ко пу не, та ко и 
пра зне? 
Да ме из ба цу је те одав де ко по след њи шљам? 
Срам вас би ло! 
Где ми је мо бил ни!?
(Ба тр га се и те ле фо ни ра.)
Ало, Ра ко бре! Изем ти тво је са ве те и тво ју мо дер ну, 
Ха шку од бра ну! 
Ма раз би ћу те ко де те звеч ку, ба ра бо адво кат ска!

СУ ДИ ЈА: (ОФ) 
Зо ви те обез бе ђе ње, од мах!

ДАК ТОС:
Обез бе ђе ње штрај ку је, го спо ђо су ди ја! 
Штрај ку је, зар ни сте чу ли!?

ДЕ СА: 
Мо лим? Ха, ха, ха! Штрај ку је вам обез бе ђе ње, го спо до. 
Зна чи не мо же те ми ни шта... ха, ха, ха, не мо же те да ме 
шут не те...

ДАК ТОС: 
Мо же мо да им се при дру жи мо, го спо ђо! 
Ни ми ни смо аде кват но пла ће ни!
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(Ис так не та блу са нат пи сом ШТРАЈК!!! Обла чи га ће 
од тре нер ке и де мон стра тив но се да на под. Ис по ти ха 
по чи ње пе сму „ Дај нам сун ца“.)

ДЕ СА:
Мо лим? Па ка ко? Из ви ни те он да... 
Ви ди мо се кад вам про ђе... 
(По вла чи се. У те ле фон. Сад је пот пу но дру га чи ја не го ра-
ни је. Јед на обич на збу ње на и за бри ну та же на.)
Че кај, Че кај, Ра ко, да те пи там још не што! 
Јел то по за ко ну да Суд штрај ку је? 
Ама знам да штрај ку је и ца ри на и по шта и про све та и сви 
оста ли ко ји не ма ју за кон ско пра во. Пи там те за Суд! 
Ка ко бре, све је по за ко ну, са мо ни је по за ко ну да ја на-
пла тим сво је пе сме?! Са мо ни је за ко ни то да ја при нуд но 
на пла тим свој уло же ни рад?!
Што ме бре на го во ри да пра вим бу да лу од се бе, 
ве ћу не го што је жи вот од ме не на пра вио? 
Да сам бре, ре кла исти ну да не мам ле ба, мо жда би ми 
опро сти ли...
При дру жу је се дак то си ци ној пе сми.
Дај нам сун ца дај...

К р а ј





СА МО У БИ СТВО У СА МО ОД БРА НИ
(или спасилац)

со ли стич ка гро те ска

Бе о град март - април 2007.





По све ће но глумцима
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До га ђа се на сце ни, ве че рас

Пре по чет ка пред ста ве, тре ба нај ма ње три пу та 
упо зо ри ти пу бли ку да ис кљу чи мо бил не те ле фо не. Љу-
ба зно, не жно... умил ним, сен зу ал ним, жен ским гла сом...

На сце ни се на ла зи де кор за не ку пред ста ву. На 
при мер дро ња ва фо те ља пре кри ве на не ким бро кат ним, 
или пли ша ним пре кри ва чем, не што што игра сто пре-
кри вен рас ко шним стол ња ком, ис под ко га ни је сто не го 
кар тон ска ку ти ја. Мо жда има и “кре вет” та ко ђе пре-
кри вен истим бро ка том, или пли шем. Сун цо бран. Мо жда 
и  ле пе за.

Не ки сту бо ви и сте пе ни це (ако се на ђу). Оба ве зно 
мали те пих ко ји пре кри ва оно ме сто на сце ни где не сме 
да се хо да... тј. на ла зи се на пот пу но бе сми сле ном ме сту, 
у од но су на оста ле еле мен те де ко ра... итд.

Из ОФ-а, ди рек тор по зо ри шта са при лич ним 
шпрах фе ле ром и као са пу ним усти ма:

ДИ РЕК ТОР ПО ЗО РИ ШТА: По што ва ни гле да-
о ци, при ну ђе ни смо да от ка же мо ве че ра шњу пред ста ву 
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ТРА ГИЧ НА ПРИ ЧА О ЉУ БО МОР НОМ ЦРН ЦУ И ЊЕ-
ГО ВОЈ БЕ ЛОЈ ЖЕ НИ ДЕ ЗДЕ МО НИ по Шек спи ру, због 
из не над не бо ле сти глав ног глум ца...

Из пор та ла Ми ле му упа да у реч, очи глед но љут и 
спре ча ван од не ко га.

МИ ЛЕ: Ђа во ла бо ле стан! Ено га пи јан и ис пре би јан 
у би феу! Ма, пу сти ме!

ДИ РЕК ТОР ПО ЗО РИ ШТА: Из ви ња ва мо се по што-
ва ној пу бли ци и оба ве шта ва мо вас да кар те мо же те за ме-
ни ти за сле де ћи тер мин истог на сло ва, од но сно за пе так 
31. те ку ћег ме се ца или...

МИ ЛЕ: Е, не ће би ти сле де ћег тер ми на! 
Из ви ри на сце ну, али га ско ро од мах уву ку на зад у 

пор тал.
  Нећу ја више да ускачем у ово говно
  Ма, пу сти ме, бре, бу да ло иди от ска!

Ди рек тор при ча прак тич но без за у ста вља ња
ДИ РЕК ТОР ПО ЗО РИ ШТА: ... за не ку дру гу од 

на ших сјај них пред ста ва. За хва љу је мо се на па жњи и на 
по ве ре њу. Још јед ном мо ли мо за раз у ме ва ње. И за опро-
штај! Хва ла!

Стра шно кр ча ње у звуч ни ци ма. Све тло крат ко 
миг не, као код пре оп те ре ће ња мре же.

Ми ле се отрг нуо и упао на сце ну. У ко сти му Де зде-
мо не. Згу жван. У ру ка ма му све жањ ра зних ка бло ва ко је је 
иш чу пао... Има и сто мак труд ни це. 

МИ ЛЕ; Ма пу штај ме, кре тен чи но увла кач ка! 
Упао је, и са мо што ни је пао на сред сце не, јер се је два 
отрг нуо. У пор тал:
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  Ја ћу да им ка жем! Ајд’ сад ме спре чи ако имаш 
му да!

 Пу бли ци:    Нек’ се са ове усра не сце не једном 
чу је пра ва исти на!

До ви ку је не ко ме у ка би ни, у дно гле да ли шта.
Ђо ле, не мој слу чај но да ми по га сиш све тла! Ни кад 

не ћу да ти пла тим оних фр таљ со ма евро пе ја ца што си 
ми узео на по ке ру! Па ти ви ди шта ти ви ше го ди. Да ти 
овај вла да ју ћи гов нар од би је 20% од пла те, што зна чи 300 
кин ти или да ти ја пла тим коц кар ски дуг. А ина че, мо гу да 
ти цал нем још ве че рас, ако бу деш са ра ђи вао. Сни мио сам 
спот за ди је тал не коњ ске ко ба си це! 

Пу бли ци:  За ра дио сам три го ди шње пла те, за 
јед ну ноћ. 

Ђо ле ту: У ке шу! Обра ти па жњу.
Ва ди из груд ња ка и по ка зу је нов ча ни це. Гле дај! 
Пу бли ци;  Ни ко бре не пла ћа к’о ме сна ин ду-

стри ја ко ја про да је мле ве не ку це!
Све тло два пут крат ко миг не, као да се Ђо ка сло жио.

ОК, то смо се, зна чи, до го во ри ли... Са мо за кљу чај 
вра та да не при ме не си лу. Вла да ју ће струк ту ре обо жа ва ју 
при ме ну си ле...И не ја вљај се на ло кал!
Пу бли ци  Је беш исти ну у мра ку, јел’ та ко, по што ва на 

пу бли ко!?
   Да иза ђе мо и са је бе ном исти ном јед ном на 

све тло да на!
   Од но сно под све тло ре флек то ра! 
  До бро ве че!
   Опро сти те због ка бло ва! Мо рао сам да их 

иш чу пам по што овај ла же. 
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   А ме не спре ча ва ју у из но ше њу го ле 
исти не! 

  Он и ње го ви...
Су фле ру, у пор тал. Љу ба зно, као да ма.
  Оћеш ка бло ве, ду шо?! Из во ли... 
   Са мо хра бро, из ви ри на све тло и узми 

ове див не ка бло ве. Ај де... При ђи... Сти сни 
ко јо нес ... Ако имаш шта да сти снеш, ми-
слим!

Пу бли ци, по бе до но сно.
   Не ма шта да сти сне! Да има то, што тре ба 

да се сти сне, он би био Глу мац. Не би ча мио 
у сен ци пор та ла и шап тао текст ко је ка квим 
уми шље ним ба ра ба ма ко је не мо гу да са вла-
да ју три ре пли ке до сто те ре при зе!

У ва здух, као да га чу ју у би феу.
   Пар дон! Из ви ња вам се це ње ним ко ле га ма и 

дра гим ко ле ги ни ца ма.
   Ово се, на рав но, ни је од но си ло на СВЕ из во-

ђа че глу мач ких ра до ва. 
Пу бли ци, у по ве ре њу.
  Са мо на де мо крат ску ве ћи ну! Ха, ха!
   Не го, да се раз у ме мо ми не што! Сви ови 

ко ји се му ва ју по  по зо ри шту - сви су они, у 
ства ри, не и жи вље ни глум ци. 

  Али и глум чад је не из жи вље на!
   С том раз ли ком што глум ци ни су ижи вље ни 

сек су ал но...а ови, иза за ве са и око ло... Они 
су не и жи вље ни глу мач ки! 

  И сек су ал но. Нор мал но. 
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   Су флер, си ро мах не сме да иза ђе на сце ну, а 
све би дао да сме!

   Да га са мо ви ди те на ге не рал ним про ба ма! 
По сто пу та из ви ри одан де, к’о миш из по-
ми ја: да ка же не што ре ди те љу, да до мах не 
што год елек три ча ру... Или про сто утр чи 
усред љу бав не сце не и ври шти: 

Ими ти ра су фле ра
   ” Спу штај тај цуг, бу да ло, ка сниш к’о пен-

зи ја!”
Опу ште но  Ме ђу тим, ја имам пот пу но раз у ме ва ње за 

то, што он не сме да се по ја ви пред ва ма. 
Су фле ру:  Да из гле дам ко ти, ја не бих ни на ули цу из-

ла зио! Ни на пи ја цу!
Пу бли ци  Ма да... мо гао би баш и да се по ја ви... 

Иона ко га ни ко не би при ме тио... Пе даљ, 
жи лет и зга же на тре шња!

Из ве шта че но, на пад но “љу ба зан”. Ка пор та лу:
  Ох, до бро ве че, го спо ди не ди рек то ре!
   Већ сте сти гли из тон ске ка би не? Бр зи 

сте, бо га ми! К’о би рек’о, за ва шу то на жу! 
Пар дон, ки ла жу!

   Па, ка ко је ваш го спо дин бу ду ћи те ча, а наш 
но ви то нац? Је л се мно го по тре со због ка-
бло ва?

“Ми ро љу би во, то ле рант но, ши ро ко гру до...”
   О кеј! За што се мр шти те? Оп ште је по зна то 

да сте рад но ме сто тон ца да ли као ми раз уз 
тет ку из Кри ве Фе је, еда би сте јој ис пу ни ли 
њен “ти су ћу љет ни сан” да одап не уда на у Бе-
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о гра ду! И да вам оста ви те чин стан! (Ка да 
оду Бо гу на исти ну...)

   Ште та што ни сте мо гли да му на ђе те не ки 
при сто јан би знис у стру ци не го са мо тај 
бед но пла ће ни по слић, у тон ској ка би ни. 

   Не ма ве зе што не зна да ра ди! На у чи ће, 
млад је још...

Од јед ном за пе ва.
   Мо ра да је гро зна гња ва жа у жи во ту, до жи-

ве ти сто ту, до жи ве ти ...
На рез, ди рек то ру:
   Ево, сад ће те ча да се до ка же чим пре спо ји 

ове ка бло ве и оспо со би звуч ни ке за да ље 
еми то ва ње ва ших ла жи... Шта је? Ни ва ма 
се не из ла зи пред ли це јав но сти са том раз-
лу па ном њу шком? Ште та. 

   Не знам он да ка ко ће те... по што ме ни 
не па да на па мет да вам се при дру жим у 
мра ку...

Пу бли ци: Ни шта га не чу јем. А ви?
   По ка зу је ми не што, к’о да је му тав... а ни је 

му тав, чу ли сте га ма ло пре пре ко звуч-
ни ка... 

   Див на дик ци ја... је ди но што се ни шта не раз-
у ме.

  Зна те ли шта он ме ни по ка зу је?! Ова ко:
За диг не сук њу и по ка зу је шу ти ра ње, па ко да га је не ко 
шут нуо у ду пе...
   Шта би то мо гло да му зна чи? Мо жда но-

жи ца у ду пен це?
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Ди рек то ру, у пор тал:
   Пар дон, а о чи јој но ги ци и о чи јој гу зи се 

ра ди у тој ва шој сли ко ви тој пан то мим ској 
ре пли ци, го спо ди не ди рек то ре? 

  Да ни је у пи та њу мој зад њи трап? 
Пу бли ци: Ау, што сам се по трес’о!
Вул га ран гест, ди рек то ру.
   Ма ту ри га сво јој се кре та ри ци у ла ја ву гу-

би цу, тво ре смр дљи ви!
Пу бли ци: Из ви ни те за ову ма лу... ди гре си ју...
   То је го спо дин ко ји вам се лич но обра тио 

пре ко озву че ња. 
   Гла ва на ше умет нич ке ку ће. Ка ко оно ка же 

на род? Од че га смр ди ри ба? Е, од то га смр ди 
и умет нич ка ку ћа! 

   А што во ли да се обра ћа, к’о да је пред-
сед ник! 

   Ми слим, во ли да се обра ћа ва ма и она ко на-
ро ду пре ко те ле ви зо ра. 

  По во дом пре ми је ра. Све ча но и рад но...
   А по сле пре ми је ре, тај је два че ка да не ко 

сло ми но гу, да не ка оста не у дру гом ста њу 
или да се, као што је ве че рас слу чај, зве зда 
ан сам бла на ро ља, па да мо же да вам се 
обра ти и от ка же пред ста ву. За то што је 
ску по да се игра и пла ћа ју хо но ра ри.

   Ште ди! 
   Тај ина че ми сли да те а тар не по сто ји ра ди 

глу ма ца, (ни ра ди вас)! 
   Не го ра ди то га да би он био ди ша! 
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   И на рав но, ве ру је да је на стао пре шест ме-
се ци. 

   Те а тар. Од но сно, од кад је он по ста вљен на 
функ ци ју.

   Ни ка ко да про ва лим за што то ли ко во ли да 
се обра ћа. 

  Ваљ да на вик’о на ми тин зи ма...
   Или за то што је у ду ши ка плар. Ни је ка плар, 

не го ка по.
Уљуд но, ко кет но, као да ма,  ди рек то ру:
   На ма, ми слим ан сам блу, обра ти ли сте се 

са мо три пу та.
  Јед ном, при ли ком ина у гу ра ци је....
Пу бли ци: Зна чи кад се угу рао у фо те љу. 
   Јер реч ина у гу ра ци ја по ти че од ре чи угу-

ра ти се, ако ни сте зна ли.
   И два пу та (нам се обра тио) кад је хтео да 

пре ки не мо штрајк.
Не ко га је из пу бли ке не што пи тао. Мо лим?
  А, не, не. Ни је то био штрајк гла ђу. 
  Не го оби чан штрајк. Од гла ди.
   Зна те, умет ни ци не мо гу да штрај ку ју гла ђу, 

за то што су они хро нич но глад ни. Мо гли 
би смо, евен ту ал но, да штрај ку је мо ... ка ко 
да ка жем?... жед но ћом... 

  Од но сно не ло ка њем...
Те жак уз дах не ве ри це.
  ал’ те шко да би то мо гло да се ор га ни зу је... 
Још те жи уз дах не ве ри це...
   Ми слим, ни смо ми то ли ко со ли дар ни. Ми 

смо ин ди ви ду а ли сти...
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   Злоб ни ци ка жу: его и сти, его цен три ци... 
  Ин ди ви ду а лац је пра ва реч!
   Го спон ди ша, пак, ни је ин ди ви ду а лац - не го 

ин ди ви дуа!
   Вр ло обра зо ван чо век. Го во ри три је зи ка.
   И сви му ма тер њи! Срп ски, хр ват ски, цр но-

гор ски и бо сан ски...
   А? То су че ти ри? Па да. Да сам знао збра-

ја ње, ја не бих био умет ник, не го би зни-
смен!.

   По ли гло та (ди ша) твр ди да се на бо сан ском 
се би чан ка же сје би чан! 

  Озбиљ но! Ча сна реч!
Ди рек то ру ко кет но.
   Не мој да се је диш, ма цо. До ђи да ме 

спре чиш...
По но во пу бли ци, му шки. 
  Не ма му у уу... рав ног!
   Има те из у зет ну сре ћу и част што се ве че рас 

до тич ни лик, ни је по ја вио пред ва ма гла вом 
и бра дом, као што ина че има оби чај. Ње га 
чак и шмин ка ју пред на ступ от ка зи ва ња 
пред ста ве. Али ве че рас ни су мо гли да га на-
шмин ка ју, по што је ма ло по пио ба ти не па 
му нос ис пао као кр ва ва ба бу ра и око му 
се ма ло за тво ри ло. Са да је ком плет као ки-
клоп. Ни Да ца ни је мо гла да му по пра ви 
њу шку...

Ди рек то ру:  Ви сло бод но иза ђи те да де ман ту је те, ми стер 
ки кло пе, ако ла жем!
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Пу бли ци:  Ви ди те! Не изи ла зи... Да кле, мо же ли се 
ме ни ве ро ва ти?

Као да га не што пи та ју:
  А? Ко је око? За што вас то ин те ре су је?
Гле да у пор тал
   Ми слим да је де сно. (Де сно око му је бе сно) 

А? Мо лим?
Пу бли ци  Опет ми не што пан то ми ми ше, не схва там. 

Ова ко ка же...
По ка зу је”на вла че ње”, труд но ћу, 
па же ну са бе бом у на руч ју
  Шта би то мо гло да му зна чи?
Од јед ном схва ти шта то зна чи и смрк не се. 
Опа сно, кре не ка пор та лу. 
   Ма ко ме ћеш ти да је беш мај ку, гов нар-

чи но!? ‘Оћеш да ти от ки нем и то по ла уве та 
што ти је још оста ло?

Па, на два ко ра ка од пор та ла за ста не и про ме ни рас по ло-
же ње.
   Паз’ да ме не из ву чеш у мрак!? Ал’ си лу кав! 

Прц!
Пу бли ци: Про во ка тор.
   Ви ди се да је био Де Бе о вац... Мо ра ло је од 

не чег да се жи ви!
Ди рек то ру: А? Па, шта, ја ба рем ни сам био Ознаш!
   Да кле, Оте ло уоп ште ни је бо ле стан не го је у 

ал ко хо ли са ном ста њу, ка ко то во ле да ка жу 
на ши ми ли ор га ни ре да. Е, па та ко ал ко хо-
ли сан, он је ушао у (као спи кер на ве сти ма:) 
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“ла ку раз ме ну вер бал не ва тре”са, ов де при-
сут ним, го спо ди ном га здом. 

   Раз ме ни ли су и “не ко ли ко твр дих пред-
ме та”. Ми слим фла ша и сто ли ца.

   Све то, око по де ле ко ја се ве че рас по ја ви ла 
на огла сној та бли. 

по но во као ТВ спи кер:
   “Вер бал на ва тра је вр ло бр зо пре ра сла у 

отворени раз го вор ша ка ма, те су се њих дво-
ји ца, го ре, у са мом ср цу те а тра...”

   Ср це те а тра је наш ин тер ни би фе, то ли ко 
ваљ да зна те!?

   Зна чи, раз ме ни ли су не ко ли ко апер ка та и 
кро шеа... то ли ко да ни је дан, ни дру ги, ви ше 
ни су за јав но при ка зи ва ње. 

   Због то га от ка зу ју пред ста ву, а не због бо-
ле сти! 

Ди рек то ру  Сло бод но ме де ман туј те, ако ла жем! 
  Из вол’те!
   А што сам се ја обук’о на шминк’о и на бу бао 

текст да уско чим без ијед не про бе, бо ли 
те бе ђо ка!

Пре ма све тло сној ка би ни
  Из ви ни Ђо ко!
Све тло миг не “са раз у ме ва њем”. По но во у пу бли ку.
   Ма да... мо жда је и због бо ле сти, ако узме мо 

у об зир да су хи сте ри ја и ал ко хо ли зам та-
ко ђе не ке бољ ке, је л’ та ко? Али, кад би се 
због то га от ка зи ва ле при ред бе по по зо ри-
шти ма, он да ни јед на не би ни мо гла да се 
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из ве де. Јер увек има не ко хи сте ри чан или 
не ко уши бан. Као наш Оте ло.

пи ја но:  И ја сам тре снуо пет ви ња ка и шест ша ма ра, 
па ипак оћу да играм!

не ко ме у пу бли ци
  Где сам оно стао?
   Аха, да! Да кле, то што је ко ле га ко ји ина че 

игра Де зде мо ну, по бе гао у кућу великог 
блата, ни је био до во љан раз лог за от ка зи-
ва ње пред ста ве! 

   Не го је ме ни на ре ђе но да на бу бам текст и 
уско чим без про бе...

У пор тал:  Ко да ме не ни су зва ли у тај шупак па сам 
држ’о ни во и од био!

Ими ти ра ди шу 
   “Про тр чиш тај ми зан сцен за пет ми ну та, чо-

ве че, ти си про фи!”
У пор тал:  Је сам про фи, али ту Де зде мо ну је Ср би слав 

“кре и ре ао” 4 ме се ца! 
Пу бли ци:  Ср би слав, је ко ле га ко ји ина че игра Де зде-

мо ну. Пре ми јер на по де ла!
У пор тал:  По ко јој то ло ги ци ње му тре ба 120 да на, а 

ме ни је до ста по ла са та?!
Ими ти ра  “Ти си про фе си о на лац, при маш пла ту. 

Ка кву-та кву.”
Пу бли ци:  Ха! Кад уђем у бан ку сви се упи ша ју од 

сме ха!
У пор тал  Је сам на бу бао?! И про тр чао ми зан сцен! 

На овом ме сту сам уми рао 5 ми ну та сам 
сам цат, без Оте ла ко ји је тре бао да ме да ви, 
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али ни је имао вре ме на. Па сам ја ма штао 
ка ко ме да ви...

   И био сам спре ман да уско чим. А он да сте 
се вас дво ји ца...

Пу бли ци:  Кад пра ве пре ми јер ну по де лу, ме не се ни ко 
не се ти. Ни сам им до вољ но до бар. 

   К’о лен чу га сам, не до ла зим на про бе и шта-
ти ја знам!

У пор тал:  Се ди ти на пр вих 15 про ба док ре ди тељ “из-
ла же екс пли ка ци ју” и док се ру за сто лом. 
Ни сам ја се бе на шао на ули ци да по ла ме-
се ца гле дам “ге ни ја” ка ко игра мо но дра му 
”Ала ми је не при јат но, што сам ово ли ко па-
ме тан!” 

Пу бли ци:  За пре ми је ру сам на ло шем гла су, а за ше сту 
ре при зу ни сам!

У пор тал:  Кад се зве зде и ми ље ни ци, раз бе же по те-
зга ма, он да сам вам од је да ред са свим од-
ли чан. Он да сви ра чу на те на ме не. 

   Па ни сам ја Ба ла ше вић да ра чу на те на ме не, 
је би га!

   Ни сам ја из пе де сет и не ке, ја сам се дам-
дес’осмаш!

Ими ти ра...  “Ку ку, бра те, ус ка чи, спа са вај! Про па де 
ку ћа! Про па де свет!”

Пу бли ци:  Пр ви пут кад по пу стиш, по пу стио си за 
чи тав жи вот!

  Спа си јед ном, спа си дру ги пут...
   По сле ис пад не да сам ја ано ни ман 

глу мац...
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   О ме ни ни ко ни шта не пи ше. Кри ти ча ри то-
ро чу о пре ми је ра ма...

   Ниг де мо је сли ке! Кад ја уско чим, афи ша 
је дав но од штам па на, та ко да играм под 
ра зним име ни ма мо јих по зна ти јих ко ле га. 
Не ма ме ни на пла ка ту.

   По гле дај те у про гра му! Та мо пи ше да Де зде-
мо ну игра Ср би слав Бал ка но вић! А ја, ни ти 
сам Ср би слав, нит сам Бал ка но вић!

   Спа си у ма тич ној ку ћи, спа си у кон ку рент-
ској! Још им по сле кри во што играм, по 
свим по зо ри шти ма! Те зга рош, ка жу...

У пор тал:  Играј ти у сва ко до ба да на и но ћи... 
  и ма чо ре и ве шти це, и рат ни ке!
Пу бли ци:  Све што ни ко не мо же и не ће, ја мо гу и 

хо ћу....  
  Или мо рам - као ве че рас...  
   Ни је ме ни жао да их оста вим на це ди лу, ал 

мо рам да је дем!  
   Још по сле пр дуц ка ју око ло ка ко ја баш 

во лим уска ка ња... А шта да ра дим кад ми 
не да ју, нор мал ну уло гу?! 

  До о о о бро о о оо! Ла жем!
  Ну ди ли су ми оно мад да играм Ха мле та...
  Ал, без ре чи, је би га! Ка же:
Ими ти ра не ког „ге ни јал ног” ре ди те ља. 
   „да Ха млет ни је био му тав, не би му се то 

ни де си ло!” Ко ре о дра ма! Држ’ да на би јем! 
Ну ди ли ми да пле шем Ха мле та!

Пан то мим ски по ка зу је „дал’ да жи вим ил’ да се бе сим”
  То као “Би ти или не би ти”
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Бесно:    Ма, иди у манастир.
   Мо жда бих и при хва тио ... зна те ка ко је, 

то ула зи у умет нич ку би о гра фи ју “играо 
је Ха мле та”... А ка ко га је играо то га се 
иона ко ни ко не се ћа. 

   Мо жда бих, да кле, и при хва тио тог 
  Ха мле та, али ме је би ло страх...
   Шта ми сли те, ако го ре ствар но не што има, 

па га по сле срет нем?
  Како да изађем пред њега?
  Мислим пред Шекспира!
Пре кр сти се. Па у за, па бр зо
   Би је ме глас да сам не и жи вље ни ре ди тељ, 

са мо за то што ми иду на нер ве! Ако он мо же 
да па ти што ни је глу мац, што ја не мо гу да 
бу дем ла тент ни ре ди тељ?! Ма ка кав глу мац! 
Има ли смо јед ног ко ји је па тио што ни је 
ГЛУ МИ ЦА! Но сио је ре пић са ма шни цом!

Па у за   Уска ка ње је је ди ни на чин да их ески ви рам а 
да ипак играм... 

Па у за   И ... он да су ме про ва ли ли ... па се на ва-
ди ли... Ми слим управ ни ци...

   Још ме ре дов но, са о се ћај но те ше ка ко је 
по кој на Го ца Ко са но вић „обо жа ва ла“ уска-
ка ње. Као, мр зе ла је да се гња ви на 50 про ба 
и да тра га  за ре ше њи ма... Да гле да парт не ре 
ка ко се му че. 

  Да тр пи не из ве сност...”
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При род но  Јер, док про ба мо, ни кад се не зна да ли ће 
пре ми је ре ствар но би ти или не ће. То се, 
зби ља, ни кад не зна... За то је Го ца, на вод но 
баш као нај ви ше обо жа ва ла да уле ти кад је 
све го то во и да са мо ђу ска... Све жа и не из-
мал тре ти ра на од ге ни ја, га зда и парт не ра...

Ма ло се за ми сли:
  Мо жда је све то и тач но... 
   Али Го ци но име сви зна ју и дан да нас, а 

мо је... Ни ко не зна ка ко се зо вем!
   Ко ле ге ме зо ву Ми ле Ускок. 
  Или Ми ле Спа си лац...
   Кад ме та ко пред ста ве не кој ри би, она 

ми сли да ра дим на ба зе ну.
   Али ја, упр кос све му - уска чем. Глу мац је за-

ви сник... Ра ди оно што му се ну ди.
  Та ко сам и ве че рас...
   За то сам љут! 
  За то сам из ле тео да вам об ја сним!
   Јер сам уско чио чак и у ко ле гин ко стим 

прем да је он ни жи од ме не 10 цм и те жи 15 
ки ло гра ма. Ци пе ле су број 40, а ја но сим 43!

Изу ва ци пе лу, па му лак не.
   Кад по пу стиш јед ном, по пу стио си до кра ја 

жи во та... што ка жу код ме не у Кри вој Фе ји... 
Ми слим код мо је ба бе... Овај...

Збу њен, ра шни ра ва или рас по ја са ко стим, да лак ше ди ше, 
па по бе сни. У пор тал
   Ни је био до во љан раз лог за от ка зи ва ње ни 

то што ни сте има ли да ми да те си се!
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Пу бли ци:  По што их је јед на ко ле ги ни ца по зај ми ла за 
те згу на фолк па ра ди.

   По зо ри ште на рав но има са мо је дан пар упо-
тре бљи вих си са, а ме ни је да то да глу мим са 
овим...

Ва ди ја бу ку из ле ве кор пи це груд ња ка, а из де сне кр пу 
ду гач ку око ки ло ме тра, све го во ре ћи да ље... 
   Још је пер верз ни сцен ски ге ни је сми слио да 

је Де зде мо на труд на!
   Као тра гич ни је да се при да ви труд на су-

пру га, не го ‘на ко без сто ма ка.
Ими ти ра ре ди те ља, “стрен џе ра”
   “Пу бли ка је да нас огу гла ла. због те ле ви зи је 

и ра то ва... При да ви ти ро ђе ну же ну, то је 
так’ нор мал но, али око труд ни це бу се 
мо жда не ко и по тре сал’, јел’? Ово је тра ге-
ди ја, ни је ре а ли зам ку жиш”?!

Па у за   На рав но, ни јед на од мо јих не за по сле них ко-
ле ги ни ца, са сво јим ро ђе ним  при род ним 
си ли ко ни ма, ни је мо гла да од ра ди ову Де-
зде мо ну!  Што је ина че жен ска уло га, као 
што и са мо име ка же... 

   Али то не мо же, за то да се не би ква ри ла ре-
ди тељ ска кон цеп ци ја. 

   Јер иде ја, да му шка рац игра труд ну Де зде-
мо ну... би ла је иде ја во ди ља, кључ ње го вог 
ре ди тељ ског ре ше ња! 

У пор тал. Дам ски.
  Ге ни ја лан кључ!
   Ин ге ни о зан. Кон ге ни ја лан. Лу ци дан! 
  Ду би о зан!
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Опет об ја шња ва пу бли ци.
   Ре ди тељ је, на и ме, је дан бив ши брат... што 

је вр ло де ли кат но, зна те...
За ста не, па пр га а во не ко ме у пу бли ци.
  Ни сам ре као то пли брат, већ бив ши брат!
   То зна чи лик из не ке од бив ших брат-

ских ре пу бли ка ко је су по ста ле ино стран-
ство. Свет! По што су се прет ход но с на ма 
брат ски по кла ли! И по што су нас про гла-
си ли за рат не зло чин це. И ми с њих! Па се 
ми њи ма са да “ис при ча ва мо”, што су они пу-
ца ли на нас...

Узи ма ја бу ку, ко ја је би ла си са.
   Ала ми се од јед ном је де бив ша си са, не ма те 

пој ма... Ја, чим се се тим бив ше бра ће, од мах 
ми се при је ду бив ше си се!

Је де ја бу ку и при ча.
   Та ко је он од еx-бу ра зе ра - по стао чу ве ни 

стрен џер! Не бих да му по ми њем име... 
по што је дем... Ви га има те у про гра му ако 
сте баш то ли ко зна ти жељ ни. Пи ше се са 
“цсзхмидт”, ети мо ло шки... Ву ка ви ше не 
при зна ју... Од це пи ли су и по ла за јед нич ког 
је зи ка... (ми слим на го вор ни је зик, а не на 
ор ган за “љу бље ње са је зи ком”). Дру гу по-
ло ви ну је зи ка упра во бу квал но пре во де са 
не мач ког... Cзсхмидт је чу вен у бе лом све ту 
по адап та ци ја ма кла си ка. (На мр вог ву ка и 
зец ши љи...  ону ствар чи цу...)

Па у за   То је сад стра шно “in” - адап та ци је дра ма! У 
дра ме! Или тра ге ди ја - у тра ге ди је!
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   По што Шек спир ни је знао шта хо ће да ка же 
а тај сцен ски маг зна. 

   На рав но, он је сво ју, антирасистичку али 
сек си стич ки чи сту, му шку по де лу бра нио 
“по вје сном ћи ње ни цом да су и код са мог 
ста рог Ви ли ја жен ске ро ли це ту ма ћи ли 
му шки.” 

Нор мал но А ни по што геj иде о ло ги јом!
Бе сно:   У ре ду! О.К. Нек’ твр ди шта твр ди, али не 

дам да ме ва та за ду пе! 
   Пу стим пр ви пут, ми слим, за бу нио се. Пу-

стим опет ‘ај де гост је. Тре ћи пут, да по-
ка жем ка ко смо се по ми ри ли. Че твр ти пут, 
да не пра вим скан дал. Пе ти пут, до бро, 
по пио је чо век, ал, је би га шест пу та је пре-
ви ше! Кад већ ни сам у по де ли и тр пим га у 
би феу! 

   Је бо’те, ако смо и бив ша бра ћа ипак је то ин-
цест!

Ди ши, жен стве но.
   При род но, наш го спо’н ди ша је стрен џе ром 

фа сци ни ран! 
  Де фи ни тив но. Не двој бе но. Без по го вор но!
Пу бли ци.  Јер је ука пи рао да мо же оп ста ти у фо те љи 

са мо ако је ап со лут но оду ше вљен свим и 
сва чим што нам до ла зи из ве ли ког бе лог 
све та. 

Нор мал но  По што је свет гло бал но се ло, ди ша мо ра да 
бу де гло бал ни се љак!

Као да га је не ко из пу бли ке не што пи тао.
  Мо лим?
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   Не знам... Од куд вам та ква иде ја?! 
  Ма не ее... Ију наопако!
  Ни је... Наш го спо дин ди рек тор? Не, не! 
  Не ве ру јем. Ма, ни је!
Као да се ма ло дво у ми.
   Исти на, он ни је же њен, али... али (дер пе) 

ни је си гур но, мо гу да се кла дим! 
   Ја бих пре ре као да је сек су ал ни се па ра-

ти ста...
Као да га не ко из пу бли ке не што пи та.
  А? Не зна те шта је сек су ал ни се па ра ти ста?
   О кеј, шта би на при мер био сек су ал ни те ро-

ри ста?
  То би био са ди ста, зар не? 
   Е па, по ана ло ги ји, сход но то ме, шта би он да 

био сек су ал ни се па ра ти ста?
Са че ка од го вор, ко ји не до би ја
   Жао ми је, не мо гу да вам пре ве дем, због 

при сут них да ма...
  Тако је!
  Ма стур бант... Др ка џи ја, бра те!
При род но:
   Уоста лом и да је чај ник, шта се то нас 

ти че!?
   Ја сам то ле ран тан, ка ко пре ма на ци о нал ним, 

та ко и пре ма сек су ал ним ма њи на ма, ва ри ја-
ци ја ма и де ви ја ци ја ма!

   Же не се ту не што стал но тр те и бу не, у по-
след ње вре ме.

   Фор ми ра ју не ке фрон то ве и ло би је, тра же 
по де лу вла сти...
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   Ра зу мљи во, њи ма су хо ми ћи ди рект на 
  кон ку рен ци ја.
  Ме ни ни су, бо га ми! 
   Што ви ше чај ни ка, то ви ше ри ба оста-

вље них ме ни на ми лост и не ми лост. 
  Да би рам, јел’ та ко?
   Ако не ко ово пре не се мо јој же ни - ни шта 

ни сам рек’о!
  За кле ћу се у та шту, ако тре ба!
Вра ћа се на те му.
   Уоста лом они су иде ал ни за по зо ри шне 

управ ни ке.
Као на при мер... до бро, ни је ну жан при мер... Сви 

га зна те.
Ба рем по ло ви на по зо ри шних управ ни ка тре ба да 

бу ду ... ТО! За то да би мла ди глум ци до би ја ли ан га жман 
под истим усло ви ма као и мла де глу ми це. А не да они до-
би ја ју ан га жман без ика квог ан га жма на! 

У ства ри, нај бо ље би би ло да се за ди рек то ре те а-
та ра убу ду ће би ра ју би сек су ал ци. Да би по зо ри шта мо гла 
фор ми ра ти ко ли ко-то ли ко ме шо вит  ан самбл. 

Не ћу ваљ да до жи вот но да играм тра нџе... 
Нек’ и да ме ма ло глу ме! Њи ма је глу ма у кр ви...
Би сек су ал це има ју још јед ну пред ност. 
Они су нај бо љи пре но си о ци Си де, што би мно гим 

мла дим глум ци ма омо гу ћи ло бр жу смрт. Ко ја је, уз то дра-
ма тич ни ја, атрак тив ни ја, елит ни ја и мо дер ни ја не го што 
је по ла га но и муч но уми ра ње од гла ди, у бе ди... 

Као Мо ди ља ни... То је ви ше за сли ка ре, ми слим 
уми ра ње од гла ди...
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Јел’ зна те ви ка ква је кон ку рен ци ја ме ђу мла дим ак-
те ри ма? У ово ма ло др жа ве што нам је оста ло шко лу је се 
250 бу ду ћих глу ма ца. Зе мља нам је ма ња за 60%, али за то 
има мо глу ма ца 400% ви ше! На рав но, ни ко њи ма не га ран-
ту је да ће ика да ући у по зо ри ште, не го са мо да ће из ве сно 
вре ме игра ти уло гу кон ку рен ци је. Кад и ако, ту уло гу од и-
гра ју нај у спе шни је, мо жда мо гу да до би ју и по не ку тац ну 
или ко фер за из но ше ње на сце ну... На рав но, тек по што из-
у мре мо ми ко ји са да но си мо но се ће ро ле.

Управ нич ки кре вет ће се не ми нов но опет по ја ви ти 
као сце на за по ла га ње ауди ци је! 

То је не ка вр ста тра ди ци је...
Пи там. Да ли се сек су ал на услу га мо же тре ти ра ти 

као не ка вр ста ко руп ци је или не? Тач ни је, да ли пот па да 
под тај но ви за кон про тив ко руп ци је или не пот па да?

Ја сам, у ства ри стра шно на и ван тип... Ја те ства ри 
и дан да нас ра дим пот пу но лар пур лар ти стич ки... Од но сно 
- бес плат но. Бо ље бих про шао да сам на пла ћи вао вр ше ње 
сек су ал них услу га не го ово - из во ђе ње глу мач ких ра до ва, 
јел’? Ова ко про да јем и ду шу и те ло...

Ме ни, бре не пла те ни кад је бем ни кад ме је бу!
Кад је бем, ка жу - ужи ваш! 
А кад ме је бу ка жу - суд би на! Пих!

Не ко ме ди рект но:
   Ама, не је бу ме бу квал но, не го фи гу ра тив но! 

На шта ја те би ли чим! Мрш! Шиц!
  Стани! Немој!
По но во у пу бли ку.
   Из ви ни, ма ло сам се рас при чао и про ши рио 

те му. То ми је де фор ма ци ја још из вре ме на 
док сам био пред сед ник син ди ка та. Не-
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дав но сам дао оставку, па не мо гу још да се 
на вик нем... 

   Па шта?! Ни сам ја је ди ни ко ји не мо гу да се 
на вик нем на чи ње ни цу да сам сме њен!?

По но во у пор тал.
   Ка жи ду шо... А? До бро, до бро... Перику... 

Чекај бре! Ово је моја коса!
Пу бли ци.  На ша шмин кер ка Да ца. Да ле ко ста ну је, па 

жу ри ку ћи.
   А мо ра да за кљу ча све, по што се у по зо-

ри шту све кра де...
Пу бли ци  Вр ло фи на де вој ка... Сти дљи ва. Е, да је ма ло 

ви ше сти да у те а тру...
Шмин кер ки  А? И тре па ви це, нор мал но, шта ће ми тре па-

ви це...
   Е, љу ба ви, не мо гу да ти до дам, због тог ге-

лип те ра што сто ји по ред те бе.  Мо ра ћеш 
са ма да је узмеш... 

   Ја сам ти ов де као у све тло сном рин гу. Чим 
за ро ним у та му згра би ће ме не ки од тих ди-
ши них под ре па ша. 

Пу бли ци. Кад за ро ниш у та му, по је де те мрак!
   Мо рам да оста нем ов де где ме шти те по-

гле ди јав но сти...
  До бро, ба ци кутијицу...
Он го во ри пу бли ци, док ски да накит и тре па ви це и док све 
то па ку је за Да цу.
   Са мо тре ну так да оба вим ову ма лу тран сак-

ци ју...
   Не мој те да ми се раз бе жи те, слу чај но, јер 

чим ви иза ђе те, они ће да се ба це на ме не 
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као ша ка ли! Чу до јед но ка ко сви га ла ме 
да во ле исти ну, а чим зи неш да је ка жеш 
удру же се да те спре че! Сре ћа мо ја што се 
сви они бо је очи ју јав но сти тј. ва ших по-
гле да... Они де ла ју са мо у мра ку... 

  Као и све мрач не си ле...
Ба ца кутију на зад Да ци.
   Че кај бре, с чим ћу ја да ски нем шмин ку? 
  Не мо гу ова кав на ули цу. 
   Ухап си ће ме не ко. Си ло ва ће ме. 
  Про да ће ме у бе ло  ро бље, бре!
Да ца му уба ци влажне папирне марамице. 
  Хва ла ти, ср це си, на све ми слиш!
Пу бли ци, ски да ју ћи шмин ку.
  Из гле дам као сам, а?! Ееее, то је илу зи ја!
   Џа ба ја по ку ша вам да раз би јем ва шу илу-

зи ју о те а тру. Ви све јед но га ји те илу зи ју, да 
сам ја сам. На ви кли на илу зи је...

   Уса мљен је сам, али ни сам сам. На жа лост! 
Да ле ко од то га!

   Исти на, Да ца упра во од ла зи (ћао ср це!) 
  И ди ши ца се ма ло пре не где из гу био. 
   Мо жда је оти шао да зо ве прав ни цу, да ми 

от ку ца от каз? 
  Или још го ре, да зо ве по ли ци ју...
  Ма звао би тај луд ни цу, са мо кад би смео! 
  Али не сме - од ве ли би ње га. 
   Бу ди мо ре ал ни: сва ки нор ма лан пси хи ја тар, 

ма ко ли ко они ли чи ли на сво је па ци јен те, 
по ку пио би управ ни ка по зо ри шта ко ји 
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тра жи хап ше ње глум ца са мо за то што је 
иза шао пред пу бли ку, јел’ та ко?!

   Имао сам ја јед ног ко ји ми је на се ан са ма 
при чао ка ко је као ма ли са ња рио о то ме 
да бу де глу мац. Чу ве ни ђак чу ве не пси хо-
шко ле, а ја га пла ћам да ми ис по ве да сво је 
сно ве! Чек, бре Ми ле, ко је ов де луд!? 
Јед ног да на иза ђем и вра тим се у нор ма лан 
жи вот!

Схва ти да се из ла нуо, па се ва ди.
   Ни сам се ја ствар но ле чио, то је он да би ло 

у мо ди... да се ма ло  ап сти ни ра од пи ћа... 
Онај ге шталт ми дао не што што ме ба ци ло 
на ма ло друк чи ју ап сти нен ци ју (им по тен-
ци ју), до шло ми да га уби јем.

Убр за.   Но, до бро, то не ма ве зе. Да се вра тим на 
ди шу! Дав но би тај ме ни спу стио (за тво рио) 
за ве су, са мо да му за ве са ра ди! Ал’ не ра ди, 
као што не ра ди бој лер, ни во до ко тлић, ни 
аларм ни уре ђај, ни противпожарни апарат 
јел‘да, дебели?

   У сва ком слу ча ју ди ле ја се не зна но ку да за-
гу био... (Зо ве мо га ди ле ја, од ми ља...) али ја, 
упр кос све му, ни сам сам. Ва ма се то са мо 
чи ни јер ни ко га осим ме не не ви ди те. Ипак, 
сви су они ту не где...

   Не ки у пор та лу, као су флер. Па он да ов де 
сто ји наш де бе ли ва тро га сац ко га сам ма-
ло пре у ди ја ло гу са Да цом на звао ге лип-
те ром. 
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   По гре шио сам. 
  Ни је ге лип тер не го шмо кљан!
Па ли ци га ре ту.
   Сви че ка ју да се ја при бли жим та јан стве ним 

мра ко ви ма па да ме из ву ку са сце не. 
  До ду ше...
   Та мо у ка би ни је наш елек три чар Ђо ле ко ји 

је на мо јој стра ни. 
До ви ку је ка ка би ни.
  Ђо ко, ли де ре!
У по ве ре њу.  Али се за то у дру гој ка би ни зно ји ди шин 

но во пе че ни те ча јер не зна ка ко да по мог не 
свом ми лом не ћа ку... да ва о цу ми ра за... 

   По ку ша ва ју да пре мо сте звуч ни ке ко ји ма 
сам по ки дао ка бло ве...али не зна ју ка ко... 
ха ха!

Ка ка би ни. Зо ран че би знао ка ко, го спо ди не ки кло пе! 
   Са мо да га ни сте от пу сти ли због те че! Сад 

се крч кај те у соп стве ном со су!
По но во пу бли ци.
   Има си гру но и не ко ли ко ко ле га, ов де иза за-

ве се где се на ла зе кон трол не ру пе кроз ко је 
увек ви ре... 

   Је су ли се сми ло ва ли кри ти ча ри да их по гле-
да ју...

Иде по ред зад ње за ве се и уда ри по њој из не на да. 
Чу је се ја ук...
  Ето, шта сам вам ре као!
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   Што је нај чуд ни је, сви су они у не кој па-
ни ци. Сви се по на ша ју као да ја са да и ов де 
пра вим не ки не ви ђе ни скан дал!

До ви ку је ко ле га ма.
   У зе мљи где постоји правна, полицијска, 

друмска и драмска мафија ни шта ни је 
скан дал! Скан дал ов де ни је мо гућ!

По но во пу бли ци.
   Кад би су тра и иза шла у но ви на ма вест 

ка ко је не ки лу ди глу мац од био да не игра 
пред ста ву, ко би ту вест при ме тио ме ђу из-
ве шта ји ма о то ме ка кве је га ће фолк зве зда 
но си ла на разводу са тај ку ном? 

   Ме ђу спи ско ви ма но вих по ре за и пе де веа... 
Ни ко нас не би при ме тио, као да не по сто-
ји мо. Као да се ве че рас ов де ни шта и не до-
га ђа.

За ми сли се. У ства ри - мо жда ми и не по сто ји мо?
  Мо жда је све ово пу ки при вид. 
  Мо жда се на ма са мо чи ни да смо жи ви?
Раз гле да сце ну. Па у за.
   Ве че рас има мо спе ци јал ну сре ћу што не ма 

де ко ра те ра! Јер они би ме из не ли све са ово 
ма ло де ко ра што сто ји ов де. Не го, не ма про-
ме на у овом адап ти ра ном Шек спи ру, па су 
збри са ли куд-ко ји, још пре по чет ка. 

   Ина че, њих је нај те же до ву ћи на би ну, 
по што се веч но коц ка ју у де ко ра тер ској 
со би. Ка ко уз ‘лад но, та ко и уз то пло пи во. 
Је ди ни ја оста вљам фул ке че ва и си ла зим 
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да од гу дим свој ма ли до при нос умет но сти. 
Они јок, ба то мој!

   Они су рад ни ци, а рад ни ка се још увек сви 
бо је. 

   Без об зи ра на то што је дик та ту ра про ле-
та ри ја та, и сав тај њи хов по ре дак пук’о ко 
звеч ка, као што и са ми зна те.

  Њих се ипак, још увек, сви бо је.
  Нас умет ни ке ни ко не за ре зу је.
   Ми смо си ро ти, без о па сни ин те лек ту ал ци.  

Не ма ви ше “по ште них ин те лек ту а ла ца” 
са мо - си ро ма шних!

Не ко ме из тре ћег ре да.
  Шта се сме јеш? 
   Те би је сме шно што ја ка жем да су глум ци 

ин те лек ту ал ци, а? 
  Ти си чуо “глу пи глу мац”, и ве ру јеш 
  - је ли? 
   Ама, ја бре, знам на па мет ви ше ли те ра ту ре 

не го што је тво ја укуп на жи вот на лек ти ра!
   До бро, не ћу да се сва ђам с то бом, ви дим да 

си ја чи!
Оста ли ма. Па мет ни ји по пу шта...
За се бе, бе сно.  Ама, до кле ће мо ми па мет ни ји да по пу-

шта мо! 
  За то нам ова ко и иде!
Пом пе зно.  Да јем це лу сво ју сле де ћу пла ту оно ме ко по-

го ди за што овај детаљ сто ји баш ов де!
По диг не те пих ис под ко га је на цр тан не ки об лик, кре дом.
  Ај де, да вас чу јем, да ме и го спо до! 
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   За што овај те пих сто ји баш ов де, а не на 
при мер, та мо или та мо? 

  А? За то што је та ко сми слио сце но граф? 
   Е ни је, не го за то што су ов де тру ле да ске и 

мо же да се про пад не у фер зенк... има до ле 
два ме тра ви си не. То јест ду би не.

   Мо же врат да се скр ши, по го то во ако 
пад неш на не ки зар ђа ли де кор.

Уз дах.   На тру ле су да ске ко је жи вот зна че... 
  а ми не ма мо ло ву да их про ме ни мо...
   Па је те пих ста вљен као упо зо ре ње умет-

ни ци ма да за о би ла зе тру ло ме сто. Не ће мо 
ваљ да фи нан си ра ти још и по вре де на ра ду. 

  Не ма па ра ни за пла те!
Од не куд ис по ти ха зво ни мо бил ни те ле фон. Упор но. 
Он за ста не. Ослу шку је...
   Јел’ то не ког од вас нео д ло жно и хит но 

тра же, по што ва на пу бли ко?
   Што се не ис кљу чи те, за бо га, па до шли сте 

у кул тур ну ин сти ту ци ју!
   Ка ко вас, бре ни је стид! Три пу та сте упо зо-

ре ни пред по че так.
  Ко је тај про стак, мај ку му!?
   Исти на, ово ни је пред ста ва, али ја го-

во рим! 
   Ћу тим 5 го ди на, а кад сам се од ва жио - ти 

зво ниш!
   Бо ли те бе уво што сам у по ла ре че ни це... у 

сред емо ци је!
   Ја ов де до во дим сво ју ег зи стен ци ју и свој 

по сао у пи та ње са мо да бих ва ма отво рио 
очи, а ти зво ниш, ба ра бо! Ја из но сим пред 
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вас сво ју ду шу и сво ју џи ге ри цу, а ти си за-
бо ра вио да се ис кљу чиш, про ста чи но! 

  Ја де ми сти фи ку јем сво ју умет ност а ти... 
   Ја ћу бре су тра да оста нем без ле ба јер сам 

те би ре као исти ну а ти... 
   Ја бре ов де вр шим јав но са мо у би ство у ле ги-

тим ној са мо од бра ни а ти...
  Ћу ти ко за ли вен! Не ће да се ја ви...
Па у за. Зво ни...
   Да ли ипак има ма ло сти да или не ма до-

вољ но без о бра злу ка нау из а квешчн?
Па у за. Зво ни и да ље.
  Не ће да се ода зо ве!
Не кој фи ној да ми из пр вог ре да, док мо бил ни и да ље 
зво ни.
  Је л’ ви ди те, го спо ђо, ка кав смо ми на род? 
Ста не и слу ша ка ко и да ље зво ни онај мо бил ни.
  Оли се ја ви ти, жи во та ти, па да на ста вим?!
Че ка. Чу је се зво ња ва и да ље. Он се ма ло збу ни.
  Види мобилна генерација!
  Рађају се са мобилним. Клинци!
Од не куд, из стомака трудничког 
ва ди свој мо бил ни. 
Окре ће пу бли ци ле ђа и сик ће.
   Јес’ ти нор мал на бре, да ме зо веш у по ла 

пред ста ве! 
  Ра дим, бре же но, ра дим! 
  Шта ра дим? Је дем гов на!
   Мо ја су пру га... 
  Ма ло је љу бо мор на, па ме про ве ра ва.
  Опро сти те, мо лим вас.
  Ка кав блам.
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  До о бро, је сам кре тен, при зна јем. 
   Ни сам је ди ни кретен али сам је ди ни ко ји 

при зна је!
  Бо же... стра шно...
Ја ко се рас ту жи, искре но. Пот пу но је сло мљен. 
   Кад бих сад мо гао да про пад нем у зе мљу 

од сти да и сра ма ја бих са за до вољ ством 
про пао, ве руј те ми! 

  Ствар но сам по след њи бед ник! 
  По стао сам ку сур од чо ве ка!
  У шта сам се пре тво рио...
   Уоста лом, ни сам крив! Крив је бив ши 

ре жим! Кри ва је дик та ту ра! 
   Он је ме не, као и све вас учи нио бед ни ци ма! 

Ми слим дик та тор!
   Јер ја сам то ли ко без на де жна си ро ти ња, па 

ни сам смео да га оста вим у гар де ро би... 
  Ми слим апа рат!
  Ре као сам већ, да се ов де све кра де...  
   Он је и ло по ве на пра вио! 
  Он је ин спи ра тор!
По но во бе сан.
   Не ки дан су нам од шра фи ли ра ди ја тор из 

гар де ро бе. 
   У На род ном од не ли кло зет ске шо ље са 

пе тог спра та. Оће да се ру код сво је ку ће а 
не у кулк тур ној уста но ви!

   Оно јес’ кра дуц ка ло се и ра ни је, по ма ло, 
али без бла го сло ва. Он је бла го сло вио!

   Шта умро!? Шта умро!? 
  Ко да је то до вољ но што је ода пео!
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   На мер но је цап нуо, из ина та, са мо да не 
мо гу да га обе се, као оног... ма оног дру гог, 
пфуј! Пи, не мо гу да се се тим ка ко се звао!? 
Онај, бре бр ко. Што су га обе си ли на бајрам 
пред ка ме ра ма и мо бил ним те ле фо ни ма...

Па у за.  Мо бил ни... Ђа во ља ра бо та, тај апа ра тић...
Пре вр ће мо бил ни. Са да се из вла чи. Ла же, ма да смо ле по ви-
де ли да му је мо бил ни био на мер но за па ко ван у стомаку.
   Ни сам смео да га оста вим, још га ни сам 

ни от пла тио... Пре врт’о сам га и окре то, ко 
мај ка Сто ја но ву ру ку и за ма ло да сми слим 
где да га са кри јем, кад сам за чуо ону бу ку 
из би феа.

   За тим су до га ђа ји по че ли да се го ми ла ју и ја 
сам га за бо ра вио...

   Из гу био сам нер ве, кад сам чуо ка ко вам 
онај ју нак и ма ни јак бе срам но ла же пре ко 
ми кро фо на и...  да ље све зна те... све оста ло 
сте ви де ли...

Бе сно:  Ја ћу да се раз ве дем због ово га, ча сна реч!
   Па ни сам ја ку пио мо бил ни да ме она про ве-

ра ва сва ки час, не го због по сла! 
  Оже њен сам жен ским Оте лом!
  Пра ва сам Де зде мо на!
Тек са да је схва тио како за пра во ап сурд но из гле да. 
Ре зиг ни ра но:
  До ђе ми да се уби јем... Бо га ми.
За гле да се у “опа сно ме сто” Па у за.
  Да ско чим у фер зенк и нек’ иде жи вот!
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   Нек’ ме по је ду па цо ви, ни шта бо ље ни сам 
ни за слу жио!

  Збо гом!
Ско чи на “за бра ње но ме сто” (ОФ) мушки смех.
  Шта је сад? Шта је смешно!
За бе зек нут. Ука пи рао је не што... Не мо же да ве ру је.
  Да ли је мо гу ће?
   Ре ци те ми, мо лим вас, да ли је мо гу ће да нас 

ова ко за је ба ва?
   Јел’ мо гу ће да већ ме сец да на у свим пред-

ста ва ма за о би ла зи мо ово усра но ме сто и ме-
ња мо ми зан сцен, од кад нас је би не мај стор 
озбиљ но упо зо рио да су ов де ис тру ли ле 
да ске?

   Зна те ка ко је прек си ноћ ко ле ги ни ца, као Го-
спо ђа ми ни стар ка, до че ка ла Нин ко ви ћа: 

За ле ти се пра во, па као ба ле ри на на гло пре ско чи “опа сно 
ме сто”.
   “Па, где сте ви, за бо га, го спо ди не са вет-

ни че!”
  Као ле те ћа кра ва!
Опет га оме та не ко из ле вог пор та ла. Бе сно:
  Шта ти сад ‘оћеш, Ран ка? А?
  Ко стим?
  И ти жу риш ку ћи?
  Што, да те не че ка ко год?
  Ка ква бре, сла ва, знам да ни си кр ште на!
   Куд жу риш, кад сви зна мо да не маш ни ку-

че та ни ма че та!
  Мо раш да на хра ниш ри би це је ли?
  Или си на шла не ког да ти на’ра ни ри бу?
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Од јед ном ме ко, ма да се ни је ша лио. Упла шио се, у 
ства ри.
  Шта се љу тиш, ша ли се твој Ми ле Ускок!
   Еј, због ди рек то ра ни сам пре ки нуо, а због 

те бе да пре ки дам!
   Ама, не мо гу да иза ђем, ви’ш да су по ста-

ви ли за се де!
  А? Ов де да се ски дам? Пред љу ди ма?!
  Ти ни си нор мал на!
Са по да узме труд нич ки сто мак и га ђа Ран ку.
    Оста ви ме на ми ру, га ђа ћу те сто ма ком, жи-

во та ми!
Пу бли ци. Про ма шио сам...
  Ран ка Пе тро вић, му шка гар де ро бер ка. 
  И она хи та то плом до му свом...
По но во Ран ки, ба ца ју ћи јој смо та ну “си су”.
  До бро, до бро, до бро! У ре ду, схва тио сам...
Пу бли ци.  Да ли би вам сме та ло да се ча сом пре сву чем, 

Ран ка ин си сти ра...
  Жу ри! Не би вам сме та ло?
Гар де ро бер ки.  Океј! Да ћу ти, ако ми при не сеш мо ју оде ћу! 

Не мо гу ваљ да у га ћа ма да при чам с на-
ро дом! Имам још пар ства ри да ка жем, па 
бри шем и ја... По жу ри...

Пу бли ци.  Овај... оне су ма ло љу те, кад се пред ста ва от-
ка же, јер он да не до би ју бо нус, па ис па да да 
су ба да ва до ла зи ле... 

По вер љи во.  Ран ка је уз то још и ша ша ва мал чи це. 
  Са мо ма ло... 
   То ли ко да мо же да оде, за кљу ча мо је оде ло 

и оста ви ме... 
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   Па ка ко по сле да идем ку ћи ова кав? Код 
мо је Оте ле...

  Јес’ ма ло бле са ва Ран ка, али ина че ме во ли. 
   Ја сам флит за шмин кер ке и гар де ро бер ке... 

и чи ста чи це. Уоп ште за жен ски свет... 
По вер љи во, мо жда са мо мр да усна ма.
  (Ко не је бе сва шта - не је бе ни шта!)
  С му шким све том не ка ко не умем...
   Ја чим осе тим дла ка ве му шке гру ди, из нер-

ви рам се.
   Не во лим ни дла ка ве ри бе, а ка мо ли со-

мо ве!
Игра на мелодију из “кабареа”.
  Не волим маљаве,
  не волим каљаве,
  не волим никакве
  тестостеронце!
  
  Не волим јапије,
  што јуре тапије,
  у ствари купиш их
  за сваке новце!
  
  Ја волим дамице,
  ћерке ил’ мамице,
  само нек’ једро је
  свеједно је!
  
  Жене су нежније,
  жене су свежије,
  и толерантније...
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Из по ра та ла из ле ти ке са са ње го вим ства ри ма и лу пи о 
под. Ту су и ци пе ле.
   Опс!! Из гле да да ми је и код Ран ке ма ло 

опао реј ти инг...
  Зна чи - да се пре свла чим?
  Не мам из бо ра...
  По што, ако иза ђем, ови ће да ме згра бе...
  Океј! Кад већ раз би ја мо илу зи је...
Пре свла чи се... по сле у ону исту ке су по слу шно па ку је ко-
стим да би га ба цио гар де ро бер ки. При ча јер му је не при-
јат но, па се ва ди...
   Ја сам, у су шти ни сти дљив чо век и ме ни је 

ово вр ло не згод но....
   Не знам ка ко се то не ки хлад но ски ну го ли 

гол ца ти на сце ни...
   К’о она ма ла не ки дан... Ни сам још сти’го да 

од гле дам. Ка жу да јој је ри би ца из бри ја на са 
стра на, па из гле да као Хи тле ро ви бр ко ви...

По ка зу је бр ке.  Ова ко...
   Ма да... дру го је уну тар про јек та... ту ја 

ни сам ја, не го... Да ми је на при мер не ко 
дао да играм Дон Жу а на, мо жда бих се и 
ја ски нуо го-гол цат као, Ла за Ри стов ски и 
Ти ка Ста нић...

  Ми слим, шта ме ни фа ли?!
   Имам све по треб не ор га не ко ји се од јед ног 

му шкар ца оче ку ју...
   И не са мо то, не го они има ју и по тре бан из-

глед...



243

Сами са публиком

   Ка жем, из ли ка бих још мо жда не ка ко и 
мо гао да се раз га ћим, кад би мо тив био до-
вољ но јак.... Или мо тив... или хо но рар...

   Што је та ко ђе до бар мо тив. 
  За пра во, нај бо љи!
  Ми слим - хо но рар. Ло ва, као мо тив.
   Ако је хо но рар до бар, он да је и мо тив до бар, 

зар ни је?
   Али ова ко при ват но, ја као ја.... под соп-

стве ним име ном и пре зи ме ном... Она ко, ко 
што ка жу да је бив ши ми ни стар смак нуо 
га ће и сев нуо ду пе том, под сво јим лич ним 
иден ти те том. 

  То не бих мо гао! Ни кад!
  Јер ја, кад се ски нем... 
   Ја он да мо рам не што да ура дим... са том 

сво јом го ло ти њом, је л’?
  Не ку ло гич ну сле де ћу рад њу, јел’ та ко?
   Ил’ да се ис ту ши рам ил’ да.... из ви ни те... 

ра дим оно дру го... Па оно што се, та ко ђе 
ра ди у го ло гу зом ста њу.

  Ранка, дођи вамо да демонстрирамо.
Спа ко вао је ко стим и ба ца га у пор тал. Гар де ро бер ки.
  Ево ти ко стим! Јеб’о те ко стим! Тр чи ку ћи!
Ви ди ди шу у тон ској ка би ни.
   О, ено је гла ва од ко је смр ди ри ба, по но во 

код те че!
Пу бли ци.  Ни су ни шта па мет ни је сми сли ли не го да ме 

по кри ју му зи ком!
   Је ди но што те ча још ни је на у чио да по у кљу-

чу је све ма ши не...
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   И да пре мо сти от ки ну те ка бло ве. 
  Док он на у чи, ја ћу да свр шим!
До ви ку је управ ни ку.
   Остао сам љу ди ма ду жан при чу о ва шем 

фај ту, управ ни че! 
   О тој по де ли ко ју сте ис та кли око ко је је из-

би ла ту ча из ме ђу вас и ко ле ге Оте ла. 
Пу бли ци, док за вр ша ва обла че ње и тра жи ча ра пе:
   Го спо до, да по жу ри мо! 
  По чи ње тр ка са те чом!
   Да кле! Ко мад ко ји тре ба да игра мо зо ве 

се, ако сам до бро за пам тио: ПРЕД ЛОГ ЗА 
РА ЦИ О НА ЛИ ЗА ЦИ ЈУ РА ДА ТЕ А ТРА 
У СВЕ ТЛУ БУ ДУ ЋЕГ ЗА КО НА О ПО ЗО-
РИ ШТУ. То је је дан ко мад ко ји је на пи сао, 
од но сно осми слио и из дик ти рао се кре та-
ри ци, наш га зда, вољен вазда!

   Тра гич на фар са ко ју тре ба да игра мо на-
ред не 4 го ди не.

  Ко мад у ко ме не мо жеш да од би јеш уло гу!
   Као што не мо жеш да од би јеш уло гу ко ју ти 

до де ли жи вот. Ко ју ти до де ли Бог. 
  У овом слу ча ју ди ша је по стао бог!
   Он је нас из во ђа че, нас умет ни ке, нас ди-

рект не про из во ђа че умет нич ког до жи вља ја, 
на огла сној та бли, на ме сту где ина че  
ка чи по де ле за но ве про јек те - из де лио у че-
ти ри гру пе.

Ни је на шао ча ра пе. У пор тал.
   Еј, Ран ка, бре где су ми ча ра пе? 
  Ран ка ча ра пан ка!
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Пу бли ци.  По бе же... Мо ра ћу да идем бос... 
  Јел’ па да не што?
Обу ва ци пе ле на бо се но ге.
  ‘Де сам оно стао? Е, да!
   У пр ву гру пу ста вио је ма ло број не срећ ни ке 

и при ја те ље не ког ва жног, (или не ког опа-
сног) ко ји су на рав но нео п ход ни за да љи 
рад те а тра и за да љи раз вој на ци о нал не кул-
ту ре!.

   Ко ја мо ра да се де на ци о на ли зу је и уто пи се 
у свет ску! Од но сно, да се при ва ти зу је! Да 
се из вр ши де на ци о на ли за ци ја и при ва ти за-
ци ја све га! Ка ко фа бри ка и руд ни ка, та ко и 
кул ту ре!

   Али нас не ће да ку пе чак ни Румуни, ни смо 
про фи та бил ни!

   За то се не ко ли ци ни ода бра них ну ди 4-го-
ди шњи уго вор о ра ду. Са свим бе не фи ци-
ја ма ко је пра во на рад ну ди сло бод ном гра-
ђа ни ну.

Ослу шне...  Те ча ме, из гле да сни ма!? Чо ве че, про ва лио 
је тех ни ку!

До ви ку је.  Сни мај! Сни мај, ако умеш, пре се ло ти, да-
бог да!

   Био сам ја и на њи хо вој цр ној ли сти, па мо гу 
и на ва шој!

На ста вља, пу бли ци:
   У дру гу је ту рио сит ну бо ра ни ју ко јој ну ди 

уго вор по про јет ку. За хо но ра ре ко ји ма не 
мо’ш да ку пиш то а лет па пир. Не ма по тре бе 
да шип чиш до про дав ни це, мо жеш од ма’ да 
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се убри шеш уго во ром! Чим се усе реш од 
сре ће што те удо сто јио по зи ва.

   Јер те би тре ба да је част што играш на да-
ска ма ко је жи вот зна че, 

До ви ку је.  За што, је би га, ми ни стру ни је част да бу де 
ми ни стар, и за што он не ра ди џа бе? А ме ни 
тре ба да је част и да рин там за обећања!?

Нор мал но, пу бли ци.
   Да кле у тој дру гој гру пи су они ко је глав ни 

ју на ци уби ја ју у пр вом чи ну, ми ко ји сто-
ји мо и ћу ти мо, у дру гом пла ну. Иза зве зда 
ко је ум но бе се де. 

За кљу чу је:  Сви ми ко ји игра мо на род и ко ји је смо 
на род!

   У тре ћој су ве те ра ни, ко ји на овај или онај 
на чин, ис пу ња ва ју усло ве за пен зи ју. Или 
има ју го ди не, или стаж, или су, да ле ко би ло, 
има ли мо жда ни или ср ча ни удар... или не ки 
по ли тич ки удар.. 

  Би ло шта с чим се мо же у пре вре ме ну...
   А у че твр ту је ба цио не до дир љи ве, ни ком 

по треб не. Оне ко је је бив ши  мрач ни ре жим 
учи нио су ви шни ма, мен тал ним ин ва ли-
ди ма, па их по сле из др жа вао, као што је из-
др жа вао го ми ле па ра зи та. 

   Јер но ви ре жим ће да из др жа ва са мо би-
ра не па ра зи те! Не мо же ви ше сва ко да 
бу де па ра зит. Са мо ода бра ни. 

   Не ма ви ше ма лих па ра зи та и пи цај зли. 
Са мо ве ли ких!
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   Си ћа из че твр те гру пе иде пра во на ули цу. 
Он д стрит! Бај д фит он д стрит!

   Нек те из др жа ва ко те пра вио, што да те др-
жа ва из др жа ва?!

   Она ће да те зов не кад јој за тре баш да је 
бра ниш. 

   Да по ги неш за њу! 
  Да је опе ва ваш или да јој ра ђаш на та ли тет!
   Да иза ђеш на из бо ре и би раш из ме ђу зла и 

го рег!
Па у за.  Сво је име сам про чи тао у дру гој гру пи. 
  Ни сам се ни чем бо љем ни на дао. 
  Ни сам ја ни ка да био ми ље ник суд би не... 
   Са мо што ви ше не до ла зи у об зир да се 

раз во дим, јер не ћу има ти  шта да жде рем! 
То што сам ја по стао, зо ве се сло бо дан 
умет ник. Сло бо дан од по сла, од ло ве, 
одславе, од кло пе сло бо дан... Сло бо дан к’о 
Сло бо дан!

   И, при стао сам да уско чим у Де зде мо ну, 
јер не мо гу да би рам.. ни да се шо ки рам... 
Сад ми је де фи ни тив но оста ло још са мо да 
уска чем!

   Али Оте ло се шо ки рао! 
  Он је се бе оче ки вао у пр вој гру пи.
   Кад се та мо ни је на шао, ра чу нао је на дак ти-

ло граф ски про пуст. Све стан је он да има 64 
го ди не, ма да при зна је са мо 49. 

   Од ле пио кад су му по ка за ли ње го во пре-
зи ме у тре ћој гру пи. За од стрел. Пен зи ја!

   По пи здио је што не мо же да вра ти, до де-
ље ну му ро лу.
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  Чо век ни је на ви као на удар це суд би не...
  Јер је ду бо ко уве рен да је бе смрт ник. 
   Већ је био на шмин кан у црн ца и упра во је 

са вла да вао свој стан дард ни пе ти пред-пред-
став ни ви њак, кад су му ува ли ли исти ну 
под нос, као врућ кром пи рић.

  Ка ко је ур лик нуо! 
Ур лик не, па об ја сни, хлад но
  Он је боем са дијагнозом.
   У геј зи ру соп стве ног адре на ли на бљу вао је 

ва тру то ли ко да се ди ми ло и чу ло све до ди-
рек то ро ве кан це ла ри је. 

Ими ти ра ко ле гу, бе сног.
  “Је сам ја, за ово, ки снуо у шет ња ма? 
  Је сам ја, због ово га, пио су за вац?
   Ово ми је “хва ла “ што сам му био бес плат на 

кон фе ран са на ми тин зи ма и де мон стра ци-
ја ма! Док су дру ги на пла ћи ва ли!

  То ми је хва ла што сам био иде а ли ста!”
Об ја шња ва.  На и ме, он и ми стер ди ша су би ли у ко а ли-

ци ји, док се иста ни је рас па ла.
   Наш хра бри га зда је по ку шао да се ева ку-

и ше кроз слу жбе ни улаз, али су га спре-
чи ли и до ву кли у би фе. Та ко је до шло до 
кон флик та због ко га је от ка за на ве че ра шња 
пред ста ва.

  То је го ла исти на, а бо лест је го ла лаж!
  Ни ко ни је бо ле стан!  
  Сви смо ми бо ле сни! (па ци јен ти)
Ослу шне. Чу је те ли ово пуц ке та ње?
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   Оно зна чи да је те ча нај зад ука пи рао ка ко 
се укљу чу је наш но ви ЦД пле јер ко ји је 
по ве зан и са ин тер фо ном, па мо же да ме 
ућут ка и без звуч ни ка...

   Зна чи да ће уско ро да нас пре пла ве та ла си 
му зи ке.

Ба ци ка бло ве у пор тал. 
  Ово ме ви ше не чу ва од њи хо ве хи сте ри је.
До ви ку је ка тон ској ка би ни.
  Ка сно Јан ко на Ко со во сти же!
   Све сам ре као! 
  Сад сви рај те ко ли ко вам во ља!
Пу бли ци. До ви ђе ња, по што ва на пу бли ко!
   Гле дај те ме у не кој дру гој пред ста ви, у не ком 

дру гом те а тру, кад се не ко дру ги раз бо ли!
Одлази у портал али га тамо ударе и баце на сцену. 
Нема куда. Мора кроз публику.
   Ма, зна те шта! Ва ма ће су тра да вра те па ре 

на бла гај ни, а ви би сте ме не мо гли ма ло да 
ча сти те што сам вас за ба вљао! 

  Ја сам, због вас, су тра до био от каз!
  Бу ди те ре ал ни, ра дио сам чи та во ве че...
   Не ма ве зе што сам го во рио исти ну, ва ма 

је би ло сме шно. 
  Исти на је увек нај сме шни ја.
  Слат ко сте се це ре ка ли! 
  Мо рам и ја да ве че рам, жив сам чо век...
  И глу мац је хо мо са пи енс! 
  Сло бод но, сло бод но при мам и сит ниш!
   До бро, бре, ни сте ви де ли Оте ла, али сте 

за то ви де ли ко ме ди ју: 
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  Ка ко је глу мац по стао про сјак!
  Ужи ва ли сте у фар си: 
  Ка ко не ста је по зо ри ште.
  Шта је? Ни ти не маш ни за ки флу? 
   У ре ду, ево ти за ки флу... ево и те би за бон-

бо ну...
   Ме ни ни шта не тре ба, ја имам сво ју умет-

ност...
  Који еврићи?
   Ма овај сомић је лажњак, као што је све 

лажњак у театру!
  Ко и у животу, јеби га!
  Еј, Ђоле, извини буразеру.
  Нисам снимио онај спот.
Цепа лажну лову.
  Платићу ти од прве лове био си сјајан!
Му зи ка, гла сно али ка сно. 
Све тло се га си... Потпуни мрак.
А преко музике, случајно, чује се овај разговор.
(ОФ) Благајница: 
   Директоре, Директоре, са‘ће д‘изађе пу-

блика, јел‘ да враћам паре?
Директор:  Как‘е паре, бре! Ко им је крив што су ово 

гледали! Што нису изашли на време!

К р а ј



О СУДБИНАМА ТЕКСТОВА 
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КА КО ПО СТА ТИ ЖЕ НА КО ЈОЈ СЕ СВЕ ПРА ШТА 
је пр ва мо ја мо но ко ме ди ја пи са на за “Јеж”, а за тим из ре жи-
ра на за Ми ру Ка тић, та да мла ду и пер спек тив ну осјеч ку 
глу ми цу, ко ја је то успе шно игра ла. Дав но. То је за пра во 
био ин те грал ни са ти рич ни текст за ко ји сам са мо на шла 
сцен ско при ла го ђе ње, тј. игран је као пре да ва ње. Из ми-
сли ли смо и до да ли ра зна “учи ла” а, чи ни ми се, да сам 
текст ни смо при ла го ђа ва ле уоп ште.

НА РУ БУ СВЕ ГА, ле го мо но ко ме ди ја. На ста ла је 
као и ве ћи на мо јих “ма лих фор ми” на зах тев глу ми ца. У 
вре ме нај стра шни је ин фла ци је и не ста ши це кад смо на ба-
вља ли бра шно у Ате љеу 212, а уље у На род ном му зе ју по-
сла ла сам та кав текст у “Јеж”. “Јеж” ни је ус пео да на ба ви 
па пир за штам па ње бро ја. Текст ми је вра ти ла Зла та Ну-
ма на гић уве ра ва ју ћи ме да мо рам да јој га про ши рим на 
мо но ко ме ди ју, са ко јом ће ди пло ми ра ти 25 го ди на по за-
вр шет ку ФДУ. На пи шем Ало ов де ја. Она успе шно ди пло-
ми ра, од и гра пар ко ма да и - уда се у САД. Са ша Ни ко лић 
узе да ме ју ри да јој пи шем, крај жи вог му жа пи сца. Дам 
јој исто ово, са обе ћа њем да ћу из ба ци ти не ке де ло ве и 
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до пи са ти ак ту ел ни је... Она се ухва ти за обе ћа ње па ми је 
сва ко ма ло тра жи ла да јој још не што на пи шем... По тра-
ја ло то, па нас пре тек не не ко с на сло вом Ало ође мо бил ни. 
Ми про ме ни мо наш у Не же ље ни ефек ти. Кра сан на слов 
ко ји ни ко ни је упам тио кад је пред ста ва осво ји ла Злат ну 
ко лај ну пу бли ке на ФМИП-у 1996. Кад су ме зва ли да уђе 
у ан то ло ги ју мо но дра ме ја опет про ме ним на слов у го ре-
на ве де ни за то што ово ов де ни је ни она вер зи ја тек ста 
ко ју је игра ла Зла та, ни оно што је игра ла Са ша, а ни је 
ни све што сам на пи са ла. Ода бра ла сам оне те ле фон ске 
раз го во ре ко ји су ме ни нај сим па тич ни ји, од оних ко ји су,  
оста ли у ком пју те ру... Ако би не ко са да хтео да је игра 
мо рао би (тек ка да пи та) да из ба ци бар 30% што је вр ло 
ла ко јер је Ле го. Недавно је снимљена за ТВ.

ИЛИ-ИЛИ (До смрти или до сватова) му зич ка 
мо но ко ме ди ја за Бо ду Нин ко ви ћа на ста ла је та ко што 
сам, не што по сле бом бар до ва ња на пи са ла са ти рич ни 
текст Опо зи ци ја, то сам ја - за “Јеж”. Имао је не ко ли ко 
шлајф ни. Оста ви ла сам га у по зо ри шту крај фак са јер 
ни сам ус пе ла да до би јем ве зу и по ше љем га. Бо да га је про-
чи тао и тра жио да му на пи шем та ко не ко зе за ње ко је би 
играо сам. Сми сли ла сам чо ве ка ко га је оста ви ла де вој ка а 
он по ку ша ва да је вра ти та ко што ис пред ње ног со ли те ра 
упор но пе ва (или пу шта са ка се то фо на) се ре на де. У ме ђу-
вре ме ну ћа ска са љу ди ма ко ји про ла зе, оку пља ју се, или 
га га ђа ју са про зо ра со ли те ра... На пра ви ли смо пред ста ву 
са 12 про ба, што је ре корд за мо но дра му. Би ла је у се лек-
ци ји Фе сти ва ла мо но дра ме у Зе му ну и Фе сти ва ла глум ца 
у Ник ши ћу, али ни је ниг де по бе ди ла. Мо жда за то што је 
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то при ча о гу бит ни ку. Ини ци јал ни текст Опо зи ци ја, то 
сам ја! био је ду го хит на ин тер не ту, без ауторизације.

ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИ ЈА, још је дан текст на пра вљен од 
са ти рич ног, пи са ног за но ви не, па ка сни је до ра ђе ног за 
игра ње. Жи жа Сто ја но вић ме је ду го спо па да ла са “Дај 
ми не што да играм. Нај ви ше на све ту во лим да глу мим” 
па сам јој да ла то, чим сам се се ти ла да га имам. До ра дих 
га за њу. По сле се ис по ста ви ло да мо рам и да га ре жи рам. 
Овај текст мо же се игра ти и са че тве ро глу ма ца. Ми смо 
ра ди ли са две глу ми це, а оста ли су би ли off . Дру га је Ра-
ди ца Ма рин ко вић ко ја игра дак ти ло граф ки њу. Пред ста ва 
је осво ји ла Злат ну ко лај ну жи ри ја пу бли ке на Фе сти ва лу 
мо но дра ме у Зе му ну 2004. И Ра ди ца је та да игра ла ОФ 
- иза па ра ва на. У дру гим си ту а ци ја ма тре ти ра мо је као 
ду о дра му. Игра се и да нас, на го сто ва њи ма по што не ма 
ма тич ну сце ну. Вер зи ју са 4 глу ми це игра ле су ка сни је вас-
пи та ни це Жен ског за во да, од но сно за тво ра у Па ра ћи ну. 
Би ла је то дру га њи хо ва пред ста ва по мом тек сту. Пр ва је 
би ла До ба ба ра ба, ко ју сам гле да ла. Ову дру гу ни сам.

ДУ ПЛО ОГЛЕ ДА ЛО, је ди на мо но дра ма, тј. је ди на 
ко ја ни је ко ме ди ја и је ди на ко ја ни је на ста ла на зах тев глу-
ма ца не го то ком бом бар до ва ња у свр ху са мо и зле че ња од 
су ро ве ја ве. Не ко ли ко глу ми ца је по чи ња ло да је ра ди, али 
ка ко ја ни сам мо гла да ре жи рам (јер су ми већ до са ди ле 1-
глу мац-игра) ни су из др жа ле. Пре ве де на је и на ен гле ски. 
Об ја вље на у мо но гра фи ји Фе сти ва ла Ми но дра ме 2000. 
Сре ћом ни је ви ше ак ту ел на, али мо же по слу жи ти да се се-
ти мо оно га че га не во ли мо да се се ћа мо.
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СА МО У БИ СТВО У СА МО ОД БРА НИ је мо но ко ме-
ди ја по ру че на од јед ног глум ца за ко га сам се мо гла кла-
ди ти да је ни кад не ће ура ди ти. За то сам по ста ви ла услов 
да је за вр ши у ро ку од две го ди не од ка да ја за вр шим 
текст. За то се ни сам бу ни ла кад ми је ис пла тио по ла до го-
во ре не су ме. Ко ја је, уоста лом, би ла сим бо лич на. Про шло 
је већ ви ше го ди на, а он је ни је ура дио, да кле не ма мо ни ка-
квих оба ве за јед но пре ма дру го ме. Још увек је, на жа лост, 
ја ко ак ту ел на па смо је Марко Марковић и ја направили 
за Фестивал монодраме 2007.

Осим три пу та као тек сто пи сац и ре ди тељ (од че га 
два пу та “по бед нич ки”) по ја ви ла сам се још два пу та 
на Фе сти ва лу монодраме као ре ди тељ и дра ма тург. Оба 
пу та са мо но ко ме ди јом Ка ко ухва ти ти, за др жа тии и 
ота ра си ти се му шка ца по књи зи За Зе Га бор. Пр ви пут, 
ра них осам де се тих про шлог ве ка, је игра ла Ол ги ца Спи-
ри до но вић, ко ја је ту пред ста ву, (у Ате љеу 212 и на мно го-
број ним го сто ва њи ма), од и гра ла пре ко 600 пу та. А дру ги 
пут са Зла том Ну ма на гић, ко ја је мно го го ди на ка сни је 
игра ла у знак се ћа ња на по кој ну го спо ђу Спи ри до но вић. 
Ни су по бе ди ле на Фе сти ва лу. Злата ову представу игра и 
данас.



МОНОСАТИРЕ 
МИРЈАНЕ ОЈДАНИЋ
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У нашој савременој драмској књижевности, мало 
се који писац може похвалити успешно изведеним 
монодрамама. Тај мало који писац је Мирјана Ојданић 
чије се монодраме играју с великим успехом; током 
последњих неколико година чак четири њена монодрамска 
текста приказана су у такмичарском програму Фестивала 
монодраме и пантомиме, а глумице Александра Николић 
и Жижа Стојановић добиле су високо признање – 
Златну колајну жирија публике. Када се једном добије 
ово ласкаво одличје, може се закључити да је реч о 
случају, али када се добије два пута сасвим је извесно 
да није реч о случају већ о програму који се успешно 
спроводи у континуитету. Мирјана Ојданић, дакле, има 
и континуитет и програм и даровите глумце који тај 
програм остварују, а њене монодраме публика прихвата 
с нескривеним задовољством.

С посебном пажњом истичем жанровску 
одредницу којом је Мирјана Ојданић означила своје 
монодраме; списатељица вели да су то моносатире. У 
досадашњој историји монодраме, а такође и у теоријским 
радовима, сматрало се да је монодрама најпогоднија 
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сценска творевина за излагање каквог трагичног догађаја 
о коме се говори у исповедном облику. Најпознатија дела 
која доказују ову тезу свакако су монодраме Стриндберга, 
Јуџина О’ Нила и Бекета; комади ових аутора на 
прикладан начин говоре о трагичном осећају света које је 
било доминантно у ХХ веку. 

У земљи Србији, на крају ХХ и почетку ХХI 
века, ствари стоје нешто другачије. Уместо трагичног и 
безнандног виђења човекове судбине, писци у Србији нуде 
сатирично и хуморно сликање човекове егзистенције, које 
се у монодрамском исказу пробраћа у комички сценски 
облик. У таквоме кључу написали су монодраме Драган 
Алексић („Балада о Љуби Мољцу“), Драган Ускоковић 
(„Чеговић“), Радивоје Бојичић („Ало, овђе мобилни“), 
Мирјана Бобић Мојсиловић („Верица међу шљивама“), 
Миодраг Караџић („Прва брачна ноћ“) и Александар 
Поповић („Франше д’ Епере на Јужном булевару“), 
али најизразитији писац који репрезентује хуморно-
сатирични ток монодраме свакако је Мирјана Ојданић.

Свих шест монодрама смештених у ову књигу 
жанровски се могу означити као моносатире. „Сатира 
је, вели теорија књижевности, књижевно дело у коме је 
на подругљив и духовит начин изражена оштра осуда 
једног друштва или људских мана. Њен основни циљ је 
да укаже на друштвене или моралне слабости и пороке, да 
их извргне руглу и подсмеху и да на тај начин допринесе 
њиховом отклањању“. Дефиниција сатире, како се види, 
у целости је применљива на комаде Мирјане Ојданић, 
па и на „Дупло огледало“; ово дело можемо посматрати 
као списатељичин сатирични обрачун с лицемерјем 
моћних кругова на западу који су смислили и извели 
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бомбардовање наше земље, али и са стереотипима 
којима тумачимо нашу позицију и улогу у међународној 
заједници. Мирјана Ојданић, дакле, као и просветитељ 
Доситеј два века раније, настоји да нас доведе до сазнања 
да се морамо поправити, да треба да изменимо своја 
схватања, да напустимо митоманију као основу начина 
мишљења и понашања, да осим цивилизацијских 
артефаката који нам стижу са Запада треба да прихватимо 
и западњачку рационалност у начину живота – и све 
то Мирјана Ојданић предузима и чини списатељски 
духовито и мудро, свесна да је реч о подухвату према коме 
осећамо отпор, али и послу који треба започети макар га 
окончале генерације које ће доћи после нас. 

Сада се, како видимо, може дефинисати 
монодрамски програм Мирјане Ојданић – сатирично 
истраживање и критичко сликање наших мањкавости – 
не бисмо ли се ослободили предрасуда и нарцисоидности 
као предилекције. Програм захтеван, али неизбежан. Ваља 
га примењивати одмах, као и сваку терапију која предвиђа 
горке али ефикасне лекове.

Фестивал монодраме и пантомиме с особитом 
пажњом прати списатељски рад Мирјане Ојданић, 
подржавајући је у жељи да разноврсним и живописним 
драмским текстовима обогати нашу драмску књижевност 
посвећену театру једнога глумца. Ова књига моносатира 
сведочи о заједничком напору Фестивала и списатељице, 
о напору који је донео значајне театарске и књижевне 
резултате високих уметничких домета.

     Радомир Путник
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