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СЛОБОДАН СТОЈАНОВИЋ, ПИСАЦ ЗА ДЕЦУ
Реч приређивача
ТВ серија „СМОКИ“ писана је 1966. а
емитована 1967. године. У архиви, на жалост, није
сачувана трака, нити текстови сценарија.
Слободан Стојановић је, као да је предосећао
свој одлазак, последње две године (1998-2000)
темељно радио на сређивању своје богате стваралачке
грађе. Чак је написао и на једном повећем коверту
списак тематски срочених остварења која би се
објавила у његовим сабраним делима. У делу
стваралаштва за децу, некако чини ми се узгред,
убројио је приче за ТВ серију „СМОКИ“. У том науму,
успео је да пронађе свих седам сценарија, да их
укоричи са лепим повезом и насловом, позлаћеним
словима:
СМОКИ
*****
ТВ СЕРИЈА
На понеким пожутелим страницама, извученим
на гештетнеру, има понегде његових исправки,
додатака, прецртавања.
По мом мишљењу, текстови су изузетно
прилагодиви и актуелни, иако је прошло 50 година од
када је серија написана. Приче су изазовне са могућим
вишенаменским представљањем јавности: као ТВ
серије дечјег образовног програма, могућег извођења
уз додатну матрицу за позориште, лагодно за читање.
Некако ови текстови за децу, ништа мање за родитеље,
одишу дивним порукама (дете не сме да пати), спадају
у циклус „НЕШТО ЛЕПО“. Богу хвала, „Смокију“ ће
се придружити из овог жанра, на више десетина
емитованих и нових прича, сценарија. „Смоки“ ће нам
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отворити пут, помоћи и нама који смо некад давно
били деца, а већ „подетињили“ играјући се својим
унуцима, па и праунуцима. Па шта – зар не?
Градимир Стојановић

ПРИЧЕ ИЗ СЕРИЈЕ „СМОКИ“,
ЕМИТОВАНЕ 1967. ГОДИНЕ
ПРИЧА: САМ
Задивљујућа, топла, нежна прича. Да се данас,
после 50 година емитује, имала би завидан успех...
Враћање у мирну прошлост, пуну дивних, ведрих и
тужних емоција, сложених и тешких судбина, дечака
који, хтели не хтели, морају брзо да одрасту, замене
своје родитеље радом за самоодржање, без ичије
помоћи ... Али, Слоба, аутор прича, не дозвољава да
дете, деца испаштају, доживе неуспех и ето, убацује
Смокија који доноси хепиенд, срећан крај тим малим
људима, а пораз, казну, пацке онима због којих „мали
човек“, дете, пати трпи.
Таква је прича, коју сам управо прочитао
„Сам“.
Краћи садржај приче: Сава, дечак од 10-11
година, тек сахранио, без туђе помоћи, свог изненада
умрлог, вољеног деду. Родитељи су му у
иностранству, нередовно шаљу новац. Нису могли да
дођу на сахрану – немају новца. Скупо. Стоички, дете
– човек, све подноси, ради на стоваришту, прави
гајбице, гаји пилиће, продаје их, као и јаја. Све
постиже, добар ђак. Много ради – мало спава. Живи на
периферији села, у старој оронулој кући ... Чека
поштара, нада се новцу од оца. Након дужег времена
поштар долази. Прозива деду да му уручи 160 франака
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из Француске, од Савиног оца. Сава показује умрлицу
и моли поштара да њему преда новац јер му је преко
потребан да врати дугове за сахрану и друге оправке.
Поштар дубоко саосећа са њим али дечку не може да
уручи новац – „нема личну карту“, „нема заступника,
овлашћеног". Хоће да оде, а новац ће се вратити оцу у
Француској. Сава, очајан, пушта из себе крик,
продоран зов... СМОКИ, СМОКИ ... Глас се разлеже,
долази до занетог виолинисте баш када свира у
оркестру. И ево га. Оставља виолину, пресвлачи се,
седа на своју чудну бициклу, јури невероватном
брзином у сусрет Сави ... На трговима, улицама,
путевима Смоки с бициклом престиже све, неке
бициклисте такмичаре, као и возила оставља за собом.
Грађани, сељани се чуде – чуду невиђеном ...
И ето, баш када поштар, и сам тужан, напушта
утученог, очајног Саву, упада Смоки... И све
разрешава својим потписом на признаници за
примљени новац... Радост Савина. Смоки му још
помаже да прода стари инкубатор углађеном
преваранту, повратнику из Француске – за шта
Смокијевим милим умећем добија доста више новца
него што је Сава очекивао... Сава каже Смокију да ће
сав новац заједно са добијеним од оца, послати оцу да
имају за пут да се врате кући...
Смоки ... на киоску, онај скромни, шепртља,
виолиниста са девојком разговара, више очима не
крије своју заљубљеност, образи му заруменеше, лепа
нелагода. Кад хоћеш, чује ... Смоки, Смоки - дођи ...
Смоки.
Сцена, налази се у кујни. Лела, стара 4 године,
пропиње се на прсте, не може са столице „за мало“ да
дохвати теглу са слатком од шљива (оних правих,
наших бака скуваних) и из уста јој се неколико пута,
сасвим тихо отме ... Смо-ки! Смо-ки! ... И, ето у тој
мало уметнутој причици уз причу „Сам“, Смоки
разрешава проблем... Поново затичемо Смокија крај
киоска (мог сина Радована, Слобиног братанца), једе
виршле са девојком.
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ПРИЧА: ПРАЗНИК
Ресторан на аутобуској станици, вече уочи
празника. Угљеша, фризер за даме – власник познатог
салона, ожењен, отац малолетне, њему омиљене ћерке
Маје, флертује са Соњом, млађом, лепом, „сумњивом“
женом. Договорили се да за празник отпутују ван
места у скривен љубавни кутак. За другим столом
посматра их „кибицер“. Удвара се мимиком,
покретима руку да не види Угљеша. Она га повремено
презриво погледа са гађењем. Угљеша испреда своју
причу: „Како је пред разводом, да му је сусрет са њом
променио живот“ Дели јој комплименте, дискретно је
милује ...
На степеништу са погледом на ресторан,
Угљешу и Соњу, Маја са школском торбом, посматра,
потресена, љубавну идилу њеног вољеног оца. Очајна,
немоћна, парализована, успева да испусти унутрашњи
крик ...СМОКИ! СМОКИ!
Пре него за мало не заплаче, створи се Смоки.
Брише јој сузе, милује по коси. „Кажи, Мајо, о чему се
ради?“ Маја, јецајући, пружа писмо Соњино, позив
Угљеши да се нађу у ресторану станице, те да отпутују
аутобусом на пар дана, за празник, у неко друго место.
Мама ништа не зна – од посла, уређујући фризуре
познатим личностима града не може да дигне главу,
једва чека да се за време одмора сита наспава, одмори
ноге од стајања и ништа више. (И тако, Смоки би
упознат са целом ситуацијом у породици, а понајвише
мучним, болним преживљавањем – душевним болом
мале Маје).
***
Добро, Мајо, ево мог плана... Иди кући,
испеглај ону лепу црну хаљину твоје мајке коју није
обукла дуго.Он – Смоки ће све одрадити, и то:
10

убедити и дотерати мајку – Милицу да јој заблистају
дуго скривене дражи њеног тела и духа – како би
дочекала Угљешу и уместо да „одмори душу“, у
радости и срећно прославили празник; и друго, убаци
се у игру као режисер у трагању за глумицом, понуди,
испред Угљеше, не примећујући га, да Соња буде та
особа. Смоки не би био Смоки, да је начисто не
преобрати, да откачи Угљешу – баш у моменту када су
требали да уђу у аутобус. Чак, бива, груба: „Ти си
ожењен. Ово ми је животна шанса“ (нема – извини).
***
Трећа сцена – чин: Милица дотерана чуди се
гледајући у огледало – сама себе не може да препозна.
Потиснуте дражи, жеље, засијаше... Смоки се повлачи.
***
У дому свом Угљеша још љут, растрзан, због
шока са Соњом, њеног „ауто-шута“, милује своју кћер,
мада унутрашњи бес куља.
Милица
се
појављује,
лепотица
над
лепотицама. Угљеша, забезекнут, једва је препознаје.
Насташе нова, узбуркана, страсна осећања - само што
се не баци на колена ... И ... Троје загрљених – једва
дишу, Милица и Маја, од стиска, излива Угљешине
љубави. Милица се полако искобеља из загрљаја и на
прсте, неприметно, оставља их саме, пресрећна. У
себи: „Хвала ти, Смоки“.
***
Тешко
је
Слобину
причу
дочарати,
препричавањем, јер су слике, ликови, слојеви
дубински, држе дужу пажњу са порукама. Важно да је
Маја пресрећна.
Баш „НЕШТО ЛЕПО“.
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ПРИЧА: ДИВАН ДАН
Прича о оцу, занесењаку, клавиристи, музичару
и његовом сину Данилу. Сталним путницима из места
у место, од хотела до хотела – њиховом
пребивалишту. Познанства, тек створена – обасјана
искреним пријатељствима, симпатијама – прекидају се
зависно од уговора на 3-5 месеци. Данило мења
школе, стално упознаје нове наставнике, другаре.
Огуглао је – док се није заљубио у девојчицу
Катарину... Тајно се састају једног слободног уторка,
без музике, у хотелу у полусакривеном кутку. А
занесени отац, клавириста, и доктор Тодоровић,
челиста, имају свој, њихов свет. У извођењу Шопенове
музике ништа не виде, не чују, музика их омађијала...
Дирљив сусрет двоје од 10 година у углу полупразне
сале за обедовање. Уживају у музици и доручку
(палачинке и кришке јабука) донете од конобара Луке
уз смешак и симпатије. На услузи, од срца ...
Споља се чују чаробни, уједначени звуци звона
у дивном музичком ритму буђења пролећа. Полако се
утишавају, а клавириста и челиста настављају са
својим музичким чаролијама... Катарина и Данило
доживљавају као поклон у њихову част. Диван
амбијент. Нешто као стидљиво љубавне сигнале двоје
младих, прекида, изненада стварајући велику буку,
Мргуд, отац Катаринин. Грубо, безобразно, уз псовку,
вукући их болно за уши ... Данило зове у помоћ оца ...
Ништа не чује, музика га узела под своје, клати се –
више жмури него што гледа. Челиста на свој начин
отишао у висине – или у „аут“. А, уши бриде, болови
изазивају плач. Катарина успева, тихо, плачно да
изусти: Смоки! Смоки!
Да не дужим. Смоки разрешава све проблеме и
према злочестом, бахатом Мргуду, Катарини,
Данилу... и тек пробуђеним, из музике отетим,
клавиристи и челисти.
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***
Невероватно, колико сам невешто изоставио
прекрасне исписане редове Слободанове, пуне
милујућих, а и описа дијалога, буђења града
оркестрацијом црквених звона. Нема код Слобе
сувишних већ одабраних речи које се у нама
одзвањају, сваком на свој начин у предивној мелодији
дивног, слободног дана – уторка.
***
Прича за децу, а више за нас. За сваког по
нешто. Данилу најтеже – путнику, невеселог
одрастања.Драма омотана предивном музиком.
ПРИЧА: А. Б. Ц. Д.
Четврта прича. Слободанове играрије на
релацији родитељи – деца.
Љубина, мајка девојчице Дафине, позива
родитеље у свом стану да заједнички предузму мере
због инцидента, организоване крађе њихове деце: Аце,
Дафине, Цакија, Бобе (А.Б.Ц.Д.) да би продајом
купили гитару преко посредника у Бечу. На састанку
су у другом углу, погнутих глава и деца (А.Б.Ц.Д.).
Гитара им је потребна да би комплетирали опрему за
свој бенд. Свако од њих је „позајмио“ без знања
родитеља, по неки предмет, драгуљ, новац из куће.
Уплашени су, свесни учињеног греха, немоћни. Тек,
Дафина се сети, изговори трептавим гласом: Смоки!
Смоки!
У овој причи Смоки има сложен задатак, да
убеди једног по једног родитеља да опросте својој
деци настао инцидент, извлачећи „из рукава“ њихове
„тада и тамо“ грехове, несташлуке, „позајмице“ ...
Сада родитељи црвене, нелагодностима се суочавају ...
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Без речи, имеђу себе, се погледају. Баш непријатно...
Опраштају деци, милим речима – ослобођени из душе
тињајућих грехова са великим олакшањем.
Наравно, лакши задатак Смокијев да поврати
од преваранта сав новац, као чаробњак решава.
Дивним
стилом,
господским
маниром
Слободан описује портрете родитеља, деце, слике оног
времена (60-их година прошлог века) добротом
замењује казну, несташлуке. Из прве приче „Сам“
убацује преваранта Г. Бату Карамиливојевића... Лепо.
ПРИЧА: ПОД ТУЂИМ ШЕШИРОМ
У петој причи „Под туђим шеширом“, на
пожутелом тексту има неколико исписаних додатака
уз поједине странице, као и сам другачији наслов,
приче „Приредба“. Расписао се Стојановић, разиграо
дијалоге са пуно живог, сетног хумора. Погодан текст
и за мини позоришну представу а и за читање.
Садржај: Чистачица, мајка у црнини два здрава
сина момчића, гимнастичара - помажу јој да после
радног времена што пре среди кабинет директора и
других просторија да све буде „цакум-пакум“, чисто,
опрано, проветрено, изгланцан паркет... Диве се
луксузном уређеном кабинету. Тома, старији син,
долази по мајчиној дозволи по подне, када нема
никога и учи енглески са грамофона директоровог
који, ако научи језик иде, „аванзује“ у амбасадоре... И
пошто заврши послиће у испомоћи мајке, остаје сам у
кабинету... Уживео се улогом да је директор. Седи у
фотељи, ноге ставио на сто, укључио грамофон,
грицка бадем из кутијице са стола, служи се
телефоном без речи – већ у себи. Сања... И тако, сања,
сања, озареног лица ... Али, упада портир... Ухватио
сам те на делу. Не, не.Ухатио сам те на делу! Долијао
си! Тома се правда, моли да га пусти, али јок, савесни
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портир хоће да га пријави, не испушта га. И, нема куд,
застрашен позива: Смоки, Смоки... И поче права
„Приредба“ у режији Смокија. Час грди Тому,
повлађује портиру, па мало и овоме замера. Улази
мајка, удовица у црном, са фишеком бадема - да
попуни узето... Нова, прекрасна игра довитљивог
Смокија. Остављају портира самог у кабинету, а он
(Смоки) са Томом одлази на место одакле посматрају,
да не види, портира, како се саживео, заваљен у
фотељи, са томпусом у улози диркетора... Која се тек
сада разигра машта... Па зове агенцију да му обезбеди
карте за Карибе, па унапређење портира са заосталом
зарадом, диктирање секретарици... Предивну сцену
зачараног портира, прекину, на диван начин, без
увреде, полако вративши га у стварност... Али, дар је и
тај крајичак маште, значи много... А читаоцу још
више. Даће Бог да се приреди и та прича... За сутра ћу,
једва чекам сутра, прочитати и поделити
задовољством, ако вам дође до руку – очију, шесту
претпоследњу причу „Свој човек“.
ПРИЧА: СВОЈ ЧОВЕК
Мајка са троје малолетне деце, остала без мужа
– неустрашивог моторциклисте, погинулог у
саобраћајној несрећи. Мужевљева фамилија (четири
сестре) нису биле за избор снаје. Та, с њихове стране,
нетрпељивост остала заувек и у периоду одрастања
деце. Бог је био наклоњен, подарио им је новог оца –
очуха „Кикиреза“. Деца га приграбила и вратила му са
пуно љубави, неизмерну пажњу, љубав, доброту којом
их је обасипао. Мајка се зарекла, заинат заовама, да ће
децу извести на пут, очувати језгро породице и
прославити тај дан у присуству свију, па и заова...
Дошао је свечан дан. Мајка лажним телеграмом
избавља из касарне сина, остали су ту, позване су
заове. Али син Јовица, оставља писмо мајци, породици
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топло захваљујући на свему, са одлуком да иде у
Ријеку на позив својих другара, да заснује радни
однос. Мајка очајна, а посебно што ће добити прекоре,
пацке од заова, биле и остале против ње... Јовица већ
путује за Ријеку, нема повратка... Па не би ни било да
се не умеша Смоки... Час је са породицом као наручен
фотограф, час у возу – кондуктер у купеу са Јовицом,
кога убеђује да има преседање на следећој станици у
други воз до Ријеке... А, оно, воз иде за Београд –
Нови Земун. Јовица се тек освестио на станици Земун.
Смоки није кондуктер, већ фотограф - даје лепо
одабране поклоне Јовици да поклони родитељима. По
мајчиној и „Кикирезовој“ жељи враћају се кући у
моменту док заове ликују а мајка, сестра, брат тужни
због одсуства Јовице ... Слободан је сав мозаик
породичне среће, прославе поверио Смокију да
овековечи заједничком фотографијом са малом
монтажом, убацивањем слике првог мужа, вишег за
главу од предоброг „Кикиреза“. Прелепа прича једне
срећне, муком подигнуте, очуване породице, сликом
обележене, до природног здравог растанка у сусрет
стварања нових грана породичног стабла.
***
Идемо у сусрет седмој, задњој на пожутелој
хартији, са доста избледелих слова, причи „Какав је
био Бане“. Оставићу за сутра, 12 новембар.
ПРИЧА: КАКАВ ЈЕ БИО БАНЕ
Ова, седма епизода је толико слојевита,
префињено написана за сваки слој, мајсторски
скопчаних у венац једне предивне приче, да је тешко
извући сиже и задовољити форму приказа „краћи
садржај приче“. Бар ја не смем било шта да изоставим,
прескочим – покварићу причу. Зато ћу само дати два
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приказа „Какав је био Бане“ (професора у тумачењу
лика- хероја пред својим ђацима и Смокија ... Мало о
Банету – хероју и његовом побратиму Кости –
грађанину, насмејаном, скромном)...
ПРОФЕСОР: Бане је био мој ђак. Као да га
данас гледам. Озбиљан, леп, замишљен, паметан,
пажљив, послушан, миран. Седео је у првој клупи,
имао је најбоље оцене, одмах се могло да примети да
је рођен за нешто велико и светло. Историју је знао –
као ја. Математику као колега Душан. Он је био и
остао понос наше школе и нашег града. Помагао је
слабијима и физички и духовно, а када је дошао
страшни рат, када је фашистичка чизма згазила на
наше свето тле... он је први зграбио пушку у своју
јуначку десницу и јурнуо на освајачке тенкове и борна
кола. Дао је свети пример осталима и данас
равноправно и поносно његова слика стоји уз остале
знане и незнане хероје из борби и ратова. Овде у
музеју, који хоће да нас подсети и опомене на све оне
који су пали, Бане се заувек здружио са јунацима из
свих времена наше херојске историје.
СМОКИ: Ја нисам јунак, ја сам Смоки и
дозволите ми да уместо вас завршим предавање о
Банету. И ја сам га познавао. Слободан, Бане звани
„Цревце“ је био онакав каквог га је малочас описао
професор. И био је још стварнији и још бољи. Такав је
морао да буде. Био је мршав, низак растом, носио је
наочаре. Једно му је око сузило, падао је два пута из
француског, мало је шушкао кад говори. Другови су га
звали „Цревце“ и он се није љутио. Једанпут је у лето
са својим пријатељем кога су звали „Главоња“ украо
лубеницу из кола.
(упад професора – негодовање)
СМОКИ: И ја сам ваш ђак, професоре, али
заборавили сте ме. Сећаћете се кад будем кошаркашки
репрезентативац или ако се попнем на Монт Еверест...
Али, дозволили сте ми. Бане је био мој комшија. Децо,
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рекох већ, Бане је био диван и био је жив. Он је био
заљубљен у једну девојку и писао јој сваки дан
дугачка писма, али га та девојка није волела. Волела је
другог, једног дебелог са коврџавом косом. Банетовог
најбољег пријатеља, кога су звали „Главоња“. Е, о том
Главоњи хоћу да вам причам.
(упад професора – негодовање)
Сигуран сам да би и Бане више волео да данас
говори о Главоњи. Уосталом, можемо и да га питамо.
Окрене се према Банетовој слици – пита: Важи?
Слажеш се? Смоки састави два прста ...Овакви! Њих
двојица су били као два брата. Док су били заједно...
(професор – Не дозвољавам! Смоки – Не
дозољавате да испуним Банетову жељу?)
Нећу много да отежем... испричаћу само шта је
Главоња урадио једног дана, пре три године.
СМОКИ: Три километра далеко од града живи
једна баба. Сама. Једнога дана је пала и сломила ногу.
ПРОФЕСОР: То није ништа. Сваког дана по
једна баба сломи ногу.
СМОКИ: Три километра далеко од града живи
једна баба. Сама. Једног дана је пала и сломила ногу...
Главоња је случајно ту пролазио и чуо како баба јечи...
Дошао је, упртио је на крке-ђак и носио три километра
на леђима. Била је недеља, пре подне. Сви су људи
изашли у шетњу. Обукли су нова одела, седели пред
кафаном, пушили или пили пиво, а Главоња је кроз
цео град носио бабу на леђима. Сви су се смејали, а он
је само мумлао: „Ништа не брини, проћи ће“...
Трговци су месецима касније задиркивали Главоњу и
прозивали га "Бабоносац".
ПРОФЕСОР: Какве то везе има?
СМОКИ: Бане је носио митраљез, а Главоња
бабу.
ПРОФЕСОР: То није исто.
СМОКИ: Наравно, баба је тежа.
ПРОФЕСОР: Ви се спрдате са Банетом.
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СМОКИ: Ја? Грешите професоре. Хоћу само
мојим пријатељима да испричам какав је био Бане и
какав би био да је остао жив.
ПРОФЕСОР: Он би био у првим редовима.
СМОКИ: Али би носио бабу на „крке-ђак“ ако
треба. Мислите ли, децо, да је то мало? То што је
носио бабу на „крке-ђак“. То је само један случај кога
сам се овог тренутка сетио. Иначе, он је ...
(Смоки набраја на прсте)
- Он је направио једну кућу сам.
- Он је ископао бунар.
- Он је засадио две хиљаде топола поред
Могиле.
- Он је једном ухватио лопова.
- Он је поклонио бицикл свом брату.
- Он је изломио руку када је гасио пожар у
„Храстовачи“.
- Он је једини досад скакао са Љубичевског
моста „ласту“.
(значајно: он је јутрос оборио моју руку ...
Овако... Тиме се до сад нико не може да
похвали. Ја мислим да је то доста ... Да
више не набрајам. То неће бити забележено
ни у једној књизи и ни у једном музеју, али
то је било ...
ДЕЦА (у глас): Часна реч?
СМОКИ: Он је оборио и моју руку! Дајем
часну реч! Дајем Вам часну Смокијевску реч ..
Због тога мислим, децо, да имам право да вам
предложим да макар само данас, макар само јутрос, уз
Банетову слику у музеју, окачимо и слику Косте
Главоње „Бабоносца“, најбољег Банетовог пријатеља и
друга. Бане би то волео.
***
(прекочено – Смокијева чаролија. Види се Банетова
слика и ваистину – један поред другог су Бане и
Владимиров отац Коста)
19

***
Кад буде требало – будите Бане, али и кад буде
требало – будите Главоња. Слажете ли се, професоре?
***
Па ово је само делић, један слој приче.
Довољно. А зашто је Владимир уништавао плочу
Банетову у музеју, четири пута? А како је мајка Олга
волела,
чикала Косту са Банетовим љубавним
писмима? Отац Коста, зашто је увек ведар, насмејан?
Смоки и његове враголије и умеће да све доведе у ред,
час у музеју, час у кућу Костиној... Са Божјом помоћи
и мало добре воље када објавимо збирку сценарија
„Смоки“ – прочитаћете. Ја сам имао привилегију не да
читам, пишем утиске, већ пре свега да се дружим са
Слободаном, док читам – пишем, на наш начин.
ПРИЧА: САМ
Лица: САВА, дечак, ПОШТАР, СМОКИ, г.
БАТА КАРАМИЛИВОЈЕВИЋ, ЛЕЛА, девојчица
САВИНА КУЋА
Скромна, „дивља“ кућица на далекој
периферији, тек омалтерисана и само једном
премазана кречом. Земљани, и метлом изгребани под,
велики дрвени сто, сијалица на голом фасунгу, кревет,
велика, дебела у ћилим увијена сламарица на
ногарима, четири кратке облице. Врата су
одшкринута, две-три кокошке кљуцају мрве са пода.
Дечак САВА куца од лајсни гајбице за грожђе и
друго воће, стиска нервозним усницама неколико
ситних ексерчића.
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/СПОЉА СЕ РАЗДЕРЕ БЛЕСАВИ, НЕРВОЗНИ
И УМОРНИ ПОШТАР/
Кокошке прхну од страха и разбеже се.
ПОШТАР:
Деспотовић.

/OFF/

Деспотовић!

Љубиша

САВА подигне главу са посла и махинално
погледа на посмртну плакату на голом зиду на којој је
име прозваног ЉУБИШЕ ДЕСПОТОВИЋА.
ПОШТАР: /OFF/ Деспотовић!
Поштар споља гурне врата ногом и бане.
ПОШТАР: Где је?
Сава га збуњено погледа.
ПОШТАР: Љубиша Деспотовић? Што ме
тако гледаш?
САВА: Ја сам Сава Деспотовић, а деда ...
ПОШТАР: Овде сте ми се попели ви из дивљих
кућа ... Б.Б. Без броја. Дивљаци. Пуне су вам куће и
дворишта паса. Шта чувају?Шта може од вас да се
украде? Голаћи!
САВА: Наше псето је питомо, неће...
ПОШТАР: Откуд ја знам да неће? Пас је пас,
има зубе ... Ма луд сам ја што вам уопште доносим
пошту; дођите сами па узмите ако вам треба. Где ти
је тај Љубиша?
САВА: Деда је .../покаже на посмртну листу/ ...
умро.
ПОШТАР: Умро? Кад?
САВА: У прошли понедељак.
ПОШТАР: Богче му, шта сад да радим?
САВА: Писмо је из Француске?
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ПОШТАР: Ех, да је писмо лако бих, али –
упутница. Новац.
САВА: /РАДОСНИЈЕ/ Од тате.Чекам већ пет
дана. Добро је да
је ипак стигло.
ПОШТАР: Где ти је баба? Да није и она
умрла?
САВА: Још пре три године у селу.
ПОШТАР: Па ко ће да прими упутницу?
САВА: /ПРОСТО/ Ја.
ПОШТАР: Глете молим вас ... Нема никог
старијег?
САВА: Нема.
ПОШТАР: Где су?
САВА: У Француској.
ПОШТАР: /ПОДСМЕШЉИВО/ На Сорбони?
САВА: /ПРОСТО/ Не, у Паризу.Отишли су
пролетос. Тата, она и њен син из првог брака.
ПОШТАР: Тебе оставили?
САВА: Не бих ја ни ишао.
ПОШТАР: /ПОДСМЕШЉИВО/ Волиш родну
груду?
САВА: Није, Имам дугове и ...
ПОШТАР: /НЕРВОЗНО/ Коме да предам ово?
САВА: Па ... мени. Мени је то тата послао.
ПОШТАР: /ПОДСМЕШЉИВО/ Ти си Љубиша
Деспотовић?
САВА: Ја сам Сава Деспотовић.
ПОШТАР: Овде пише Љубиша.
САВА: Ви се играте са мном,чико, ја те паре
чекам пет дана. Сам сам деду сахранио.
ПОШТАР: /МАЛО ЗБУЊЕН И ПОКАЈАН/ Али,
Рођо, шта ја ту могу?
Кажи. Ја хоћу, ево ... али ... НЕМАШ неког старијег?
Ко ће да потпише?
САВА: Могу ја.
ПОШТАР: Не можеш. Немаш личну карту.
Може само неко од старијих. Ко ти је у комшилуку?
САВА: Неће. Неће да се мешају.
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ПОШТАР: Откуд знаш?
САВА: Нису хтели кад је умро деда.
ПОШТАР: Е, баш си га ти сам сахранио.
САВА: Помогла ми једна жена.
ПОШТАР: Где је она?
САВА: Ради у штампарији.Упознао сам је кад
сам отишао да дам за .../покаже на посмртну листу/ ...
ово, али не знам где станује.
ПОШТАР: Онда не знам шта да радим. Морам
упутницу да вратим.
САВА:
/У
ПАНИЦИ,
УСНИЦЕ
МУ
ПОДРХТАВАЈУ/ Али, чико, ви морате... Ви ... Ви
морате ... то је тата мени послао. Није могао да
дође, далеко је Француска, воз је суп.
ПОШТАР: /СА САУЧЕШЋЕМ/ Не могу, сине.
Никако не могу. Служба је служба. Дођи у пошту,
разговарај са шефом. Он је добар човек, али ... Шта ја
могу? Ја ништа ту не могу.
Поштар пође, Сава прогута једва исцеђену
пљувачку и зауставља га.
САВА: Па тата је то мени послао.
ПОШТАР: /ИЗНЕРВИРАН НА СЕБЕ, НА
БЕЗДУШНЕ ПРОПИСЕ, НА НЕПРАВДУ/: Зна-а-ам.
Али ти ниси Љубиша, немаш личну карту. Тачка. Зови
некога ко има личну карту.
САВА: Али тата је новац мени послао. Кога да
зовем?
ПОШТАР: /НЕЖНО, АЛИ ПОДРХТАВАЈУЋИ/
Било кога, рођо.
САВА: /ПОДБРАДАК МУ ДРХТИ, ШМРКЋЕ
И САСВИМ ТИХО, СА ПОСЛЕДЊОМ НАДОМ
ПРОЦЕДИ/: С м о к и!
Неколико тренутака нема никаквог одјека ...
Поштар га збуњен и унезверен посматра.
САВА јаче – врисне, крикне, урликне ... С М О К И!
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На екрану се појављују ситна слова С М О К И,
крупнија, још крупнија, најкрупнија. Бију из дубине
екрана према нама и разбијају се у све бешњем ритму
– фортисимо – завршних акорда великог симфонијског
оркестра.
Т о т а л.
Велики симфонијски оркестар који наставља
започети ритам.
Хитро з у м о м:
СМОКИ са виолином у линији гудача прати
завршне акорде. Смоки је обучен као и остали
симфоничари у фрак. Као да је до њега допрло Савино
завијање и дозивање. Он га чује, одмах оставља
виолину, напусти оркестар, јурне кроз уски ходник,
пред својом кабином гардеробе зграби бицикл и
излети на улицу.
Смоки је на бициклу, није се пресвукао. Чим
ступи на улицу, чим узјаше бицикл, почиње устаљени
музички мотив – лепа, лагана па бржа, мелодија коју
пева солмизациони хор. Како се она убрзава, тако
Смоки престиже све тркаче у градском саобраћају:
камионе, аутобусе, трамваје, војнике, на излазу из
града наилази на групу спортиста-бициклиста у
лаганом тренингу, вртоглавом брзином пролази кроз
њих, престиже их збуњене и оставља их иако они
убрзавају. Стиже до Савине куће у тренутку кад се
завршава мелодија.
САВИНА КУЋА
СМОКИ:
/ЗБУЊЕНОМ
ПОШТАРУ
И
ЗАДИВЉЕНОМ САВИ/ Где треба да се потпише?
ПОШТАР: /Прогута кнедлу, кнедлицу/ Овде.
Смоки хитро потпише.
СМОКИ: Ништа више?
ПОШТАР: Овај ... Више ништа. /ЗБУЊЕН/ Ви
сте ово ... /ПОКАЖЕ НА САВУ/ Мислим ...
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СМОКИ: Рођак. Не брини.
Поштар збуњен гледа у Саву, овај клима главом
признајући.
Поштар пође.
ПОШТАР: До виђења ... /Онда на вратима
застане, оклева ... онда/ ... Ја не разумем те људе.
СМОКИ: Ни ја. До виђења.
Поштар заусти још нешто да каже, али
одустане, одмахне презриво руком и оде.
Смоки скине фрак, заврне рукаве, узјаши једну
столицу и запита Саву
... Имаш ли нешто за јело?Гладан сам.
Сава оде до старог ормара и из једне преграде
извади малу, али начету, теглу са џемом и две
кашичице.
САВА: Прво џем и воду, а онда, ако волиш –
јаја. Не знам шта ћу са њима.
Успут је отворио коверат који је узео од
поштара и сад га помно чита.
СМОКИ: Шта пише? Кад се враћа?
Сава одмахне главом са жељом да ову тему
мимоиђе и, пошто је овлаш прочитао писмо, сипа из
стакленог бокала воду у чашу коју је наменио Смокију
и нуди га.
САВА: Вода је хладна, малочас сам је испумпао.
Смоки се служи џемом.
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СМОКИ: Ти као прави домаћин. Старински –
слатко и вода.
САВА: Није ... волим џем. То је куповни, из
радње. Имам и неку сланину. Хоћеш да ти испржим са
јајима?
Смоки га лукаво посматра из прикрајка, онако
бодро.
СМОКИ: Дај шта даш.
Сава одгурне ногом гомилу гајбица и из велике
веш корпе која је иза гајбица – вади из сламе неколико
јаја. Док се тиме бави, тобож незаинтересовано пита.
САВА: Колико је сто шесдесет франака?
СМОКИ: Не знам. Могу да питам.
Смоки поклекне као каубој и маши се опасача,
одједном из висине паса,
струка, зграби неочекивани телефон, изабере бројеве и
пита у слушалицу
СМОКИ: /У ТЕЛЕФОНСКУ СЛУШАЛИЦУ/
Једно питање. Колико је сто шесдесет француских
франака у динарима? ... Молим? Хвала.
Смоки спусти слушалицу, телефон ниже, као у
кубури, овај нестане исто онако волшебно како се и
појавио.
... Нешто више од 40 хиљада. Колико ти
плаћају у комбинату за гајбице?
САВА: /КАО ПОСЛОВНО/ Па ... исплати се.
Искуцам кад запнем и подраним, и по тридесет
комада.
СМОКИ: ... пута?
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САВА: /КАО ПОСЛОВНО/ Мало – четири
банке са порезом. Али – погледај моје прсте.
Сава покаже своје шаке. Шаке као дечје шаке,
јест: изубијане, али и прилично прљаве.
СМОКИ: Требало би добро да их опереш после
рада.
САВА:/МАЛО ПОСТИЂЕНО/ До малочас, док
није дошао поштар, куцао сам. Сад ћу их опрати.
СМОКИ: Отац ти је послао 160 франака?
САВА: Пише – није могао до дође, брине за
деду.
СМОКИ: Зна ли да је деда ...?
САВА: Зна. Послао сам му и плакат. Није
могао да дође. Никако није могао .../ Инсистира на
Смокијеву сумњичавост/ ... Никако није могао да дође.
Знам ја њега. Поштар може да прича шта хоће. Није
ни она крива. Није могао да дође.
СМОКИ: То једино он зна. Јеси ли имао много
муке око деде?
САВА: Знаш како је. Незгодно. Ја сам ипак мали,
зар не? Остали имају своје бриге, нису хтели да се
мешају. И нико се није надао. Деда је био здрав, волео
је једино да попије ... /ТЕК САД СЕ ДОСЕТИ/ Хоћеш
једну?
Сава пође према ормару да дохвати флашу али га
Смоки ц-ом одбије. Сава га ипак нуди.
САВА: Узми. Деда је говорио да је рајска водица
... /НАСМЕЈЕ СЕ/ Мамицино млекце. Стално је тако
говорио умањујући речи. „Дедицино пиленце, отрчи де
на шмркић, напумпај бокалчић водице, па трчидер до
трафичице и купи дедици пакличицу „Дравице“.
Једино никад није питао: „Имаш ли, дедицино
пиленце, паричицу да купиш дедици цигарице?“
СМОКИ: Ти си увек имао?
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САВА: Деди за цигаре? /ТУЖНО СЕ НАСМЕЈЕ/.
Толико сам имао. Нисам имао више, нисам имао да
поправим инкубатор, да омалтеришем фасаду, да ...
једва сам скупио да сахраним дедицу.
СМОКИ: Сад имаш сто шесдесет франака.
САВА: Од тога треба да вратим оној жени из
штампарије двадесет хиљада.
СМОКИ: Да вратиш, сигурно да вратиш.
САВА: Не треба да ме опомињеш. Знам и сам.
Скупио сам већ, и без тога, осам и по хиљада од
гајбица.
Кајгана је готова, скувана је на старом, од
прекипелог млека, изгорелом и
поцрнелом решоу, чији се гајтан улива у лопов фасунг сијалице.
САВА: Готово је. Извини,само да оперем руке.
Оде ...Смоки га не задржава. Кад Сава оде ...
Смоки радознало приђе гајбицама, узме чекић и почне
једну да куцка. Онда угледа фрак који је пребацио
преко столице, од једне лајсне хитро направи
импровизован ауфингер и окачи фрак о зид. /Сава се
враћа/
САВА: Бицикл је твој?
СМОКИ: Мој. Већ девет година.
САВА: Тата је наш продао кад је куповао
инкубатор.
СМОКИ: /ТРЕПЋЕ, МАЛО ИЗНЕРВИРАН/ Саво
... Много богорадиш.
САВА: Хтео сам само да ти кажем да имамо
инкубатор. Капацитета 120 пилића из једне рунде.
Кукумавчим ли опет ако кажем да је покварен?
СМОКИ: Што га не поправиш?
САВА: /ПРОСТО/ Не умем. /За тренутак обојица
ћуте, онда Сава пита са стрепњом/ ... Не свиђа ти се
кајгана?
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Смоки досад намрштен и озбиљан, насмеје се од
срца, радосно, одушевљено, широко, скоро јурне на
Саву и зарије му шаку у косу.
СМОКИ: Будало. Будалице дедицина!
Сава се за тренутак збуни, онда схвати и
прихвати обема рукама пријатељство.
САВА: Немој да вређаш.
Обојца навале на кајгану, смеју се и једу.Смоки
пуних уста устане и као диригујући изазива на
анимацију слова и слогове на посмртној дедициној
листи.
Смоки рецитује, слова подрхтавају, заиграју, побегну
из својих зглобова и речи и сложе се у стихове које
Смоки рецитује.
/За овај подухват неопходно је уметнути инсерт
анимираног филма са стиховима./
СМОКИЈЕВА КРАТКА РЕЦИТАЦИЈА:
Кајгану су јели обојица
Обојица и тројица
Смоки, Сава и дедица.
Ој, кајгано, миришљаво цвеће...
Сава запањен посматра тренутак слова како на
Смокијево дириговање искачу и сама се слажу у
стихове. Кад прочита последњи стих Сава не издржи
да се грохотом не насмеје, али га дочека опет озбиљни
Смоки.
СМОКИ: Где ти је инкубатор?
САВА: /ЈОШ УВЕК СЕ СМЕЈЕ/:Прво једи. После
ћемо. Ти знаш да га поправиш?
СМОКИ: Наравно – не знам.
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САВА: /РАСПОЛОЖЕН/ Не исплати се. Одмах
сам знао да се неће исплатити. Чим се мој отац
загреје и запали за нешто, пиши – пропала ствар!
Инкубатор му баш није требао. Немамо ми те услове.
Пиле ти је као и мало дете.
СМОКИ: /БАЈАГИ ОЗБИЉНО/Ма немој!
САВА: /ОЗБИЉНО/ Часна реч. А и они из откупа
– час овако, час онако. Ипак – ишло би боље да мој
отац није, како да ти кажем... врдалама и некако
несигуран човек. Није изабрао правац.
СМОКИ: А ти? Јеси ли изабрао?
САВА: /СТАРМАЛО) Немам ја шта да бирам.
Ја се не заносим. Ја куцам гајбице, чувам то мало
преживеле пиладије, чистим кућу, идем у школу ...
СМОКИ: И чекаш да се врате Французи?
Сава размисли тренутак, онда просто
САВА: Чекам, Смоки! /ПАУЗА/ А инкубатор ћу
да продам. Дао сам већ оглас у „Новости“, а и
залепио сам неколико цедуља на киоску код последње
тролејбуске станице.
СМОКИ: Шта ћеш с парама?
САВА: /СУМЊИЧАВО ВРТИ ГЛАВОМ/ Нико
неће доћи да га купи.
СМОКИ: Ко зна!
САВА: Ја знам.
Смоки гледа преко Савиног рамена кроз
отворена врата у двориште. Из Смокијеве визуре
примећујемо старијег, зализаног, глатког бившег
господина
БАТУ
КАРАМИЛИВОЈЕВИЋА
у
излизаном, прастаром смокингу, панталоне са
камашнама. Он издужује врат, прелази пегавопигментисаном руком преко остатка косе, поправља
ревер смокинга пре него што одлучније не закорачи
према вратима.
Смоки стисне усне, размисли за тренутак, онда
поскочи према свом фраку и облачећи га каже Сави.
30

СМОКИ: Не знаш. Ништа ти не знаш.
Сава га погледа збуњен, јер ништа није видео
што би Смокија изазвало на ову акцију, Смоки га
утишавајући спречи да ишта каже.
... Пст! Само ћути. Инкубатор је продат!
Облачи фрак, извуче једно раме у вис и
накашље се. Бата Карамиливојевић је већ дошао до
врата и таман би закуцао да га Смоки већ не дочека.
СМОКИ: Изволите, господине ... на услузи.
Бата
Карамиливојевић
затрепће
белим
трепавицама, устукне и пљесне петом о пету, лако
климнувши главом у знак поздрава и представљања.
БАТА: Бата Карамиливојевић. С ким имам
част?
СМОКИ: Радња у оснивању. Цане Лафајет и
брат. Којим поводом?
БАТА: /НАПРЕГНЕ ЧУЛО СЛУХА/ Добро сам
чуо? Цане Лафајет и брат?
Из Чачка?
СМОКИ: Не, ми нисмо старо сребро. Ми смо
сода – вода. Синалко,
једном речи. Којим поводом?
БАТА: Инкубатор. По огласу од ... не сећам се
тачно датума. Није касно?
СМОКИ: Одбили смо неколико интересената.
Радимо само са солидним партнерима.
БАТА: Препоручујем се.
СМОКИ: Изволите, госин Бато. Седите. По
вољи?
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Бата, очекујући послужење сода-водом или
клакером, непристојно се згрози показујући на надут
трбушчић.
БАТА: Хвала, хвала. Сода воду и синалко ...
Имам превише киселине.
СМОКИ: Али ... један – алко?
БАТА: /ОДЈЕДНОМ ОДУШЕВЉЕН/ Па – ако
се мора и за добро нашег
заједничког посла ...
СМОКИ: /САВИ/ Брате, молим вас ... За нашег
пријатеља. Наспијте једну.
БАТА: /СМОКИЈУ/ Ви? Нећете?
СМОКИ. /ТРОНУТ/ Последња жеља, аманет,
нашег покојног деде:
сува уста. Он је, јунак – покој му души, попио за шест
генерација унапред.
БАТА: /ГУЦНЕ СА СЛАДОМ/ Нема више
таквих људи. Све нас је мање, господине мој. Данас
свако брине само о себи. Свако граби. Американци.
Нема се времена да се мисли на генерације што ће
доћи.
Одједном одустане од носталгије и сасвим
пословно
БАТА: Могу ли видети инкубатор?
СМОКИ: Наравно, наравно. Брат ће вам одмах
изнети.
Смоки дозове Саву и шапне му на уво.
... Добро га очисти и покриј белим чаршавом.
/ОНДА ГЛАСНО САВИ/ Кажем вам, наспите
господину још једну чашу и ... донесите инкубатор.
/Сава оде./
БАТА: Опростите за сугестију, али ... зар ...
овај ... не чини ли вам се да би ваш брат требало да
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...овај ... да се, не кажем – пристојније, али достојније
... Мислим ...гардероба.
СМОКИ: То је ствар принципа, господине.
Иначе, наша солидност је загарантована, а мислим да
сте се лично осведочили о племенитости наших
карактера.
БАТА: Јакако, господине Лафајет!
СМОКИ: ... од сода-вода, а не старо сребро ...
БАТА: Јакако, јакако. То је несумњиво, упркос
околностима ...
Осврће се и разгледа убогост Савине кућице
... Ви сте млади, свет нам је под руком, а роба
коју намеравате ... Врућине су сваког лета веће, жеђ
је, да кажем – зашто не? – физиолошка потреба. То
сте добро изабрали, пословна оријентација вам је, је
ли? – врло перспективна.
СМОКИ: А ви? Пилићи или јаја?
БАТА: /НАКАШЉЕ СЕ/ Зависи. Ја сам се скоро
вратио из Француске. Тамо сам, опростите, имао
једну жену. /НАКАШЉЕ СЕ ЈОШ ЈЕДНОМ
ЗНАЧАЈНО
НАГЛАШАВАЈУЋИ
ДИСКРЕТНУ
НОТУ/
Улази Сава притиснут великим, то јест, малим,
инкубатором прекривен чаршавом. Док Сава прилази
Бата – Смокију дискретно на уво
БАТА: /ДИСКРЕТНО/ Пре тридесет четири
године ... ... Пардон, ипак, незгодно је пред дечаком.
СМОКИ: /НАМЕРНО ГЛАСНО/ Господин је
пре 34 године имао у Француској жену. Управо се, пре
неколико дана, вратио из Француске. Чудна ствар, зар
не брате?Наш ортак је купио инкубатор па отишао у
Француску, а наш ... /ПОКАЖЕ ТЕАТРАЛНО НА
БАТУ/ пријатељ, партнер, зар не? – долази из
Француске и купује инкубатор.
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Смоки показује на инкубатор
БАТА: Најпре да га видим. Дозволите ...
Смоки као мађионичар скине лепим дугачким
покретима само на тренутак чаршав са инкубатора и
одмах га хитро покрије.
СМОКИ: Ни зрно прашине, ни једно зрно
прашине не сме да натруни механизам. Свиђа вам се?
Наравно, ви сте стручњак. То се одмах примети.
Довољан је један блесак беоњаче. /САВИ/ Погледајте
добро, брате, овог господина. То је, како то Немци
кажу? – Да, то је фахман. Само један поглед и – све је
видео. Браво! Браво!
Пљеска Бату по рамену, овај се постиђен
смешка и извињава
БАТА: Искуство чини своје.
СМОКИ: И обратно. /БРЗО/ Платићете нам
одмах?
Бата, који је досад био наиван и погодан за
сваку врсту „вожње“, чим се помене плаћање,
одједном се преобрази и постане лукав
БАТА: /ЛУКАВО/ Свих дванаест хиљада.
Смоки претрпи исту метаморфозу и из шеге
прелази у обично лукаво цењкање.
СМОКИ: /ЛУКАВ КАО БАТА/ Свих
четрдесет и две хиљаде.
БАТА: /КАО ПРЕ/ Мање двадесет хиљада.
СМОКИ: /КАО ПРЕ/ Плус десет хиљада.

34

Камера с једног на другог лицитатора исто
онако како се Савин поглед пун напора и стрепње
креће. Као на пинг-понг утакмици.
БАТА: Мање седам хиљада ... да се не
цењкамо?
СМОКИ: Ваша цена – плус шест хиљада –
франко наше двориште?
БАТА: Мање три хиљаде на невиђено, да не
скидам чаршав?
СМОКИ: Плус две хиљаде увијено у чаршаву?
Рука руци.
Бата и Смоки лупају своје шаке у знак погодбе.
Сава још увек окреће главу лево-десно збуњен
од рачунања.
САВА: Значи: тридесет хиљада.
Бата, кад чује излицитирану суму, тргне се и
трепће изненађен.
БАТА: Да ли?
Смоки још увек чврсто држи Батину стиснуту
испружену шаку и не пушта је. После Батиног „Да
ли?“ дрмуса је јаче.
СМОКИ: Преварили сте нас, али ... реч је реч.
Ко ће с вама, дозвољавате? – старом лолом! /САВИ/
Учите се, брате. /ПОКАЖЕ ПРСТОМ НА БАТУ/ То је
– фахман! /БАТИ/ Новац дајте мом брату, нек га
протрља кроз косу ... идући пут ћемо бити опрезнији.
Бата вади новчаник, окреће им леђа, броји, док
им је окренут леђима – несигурно промрмља.
БАТА: Дакле – двадесет и осам?
СМОКИ: Плус – две!
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Бата одброји још две хиљадарке као да их од
срца откида и преда их Сави.
БАТА: Плус две.
СМОКИ: /БРЗО/ Франко
Спакујте, брате, и изнесите напоље.

–

двориште.

Сава износи инкубатор, још увек умотан у
чаршав.
СМОКИ: /БАТИ/ До виђења, господине
предузимачу, мили Карамиливојевићу. Пуно среће у
будућем пилићарству и јајарству.
Бата се клања и излази наузнак.
БАТА: Најтоплије, најтоплије.
Смоки остаје сам, вади оловку, нешто бележи и,
вероватно, рачуна. Сава се одушевљен враћа, трља
руке и скакуће. Смоки диже главу са рачуна, скида
фрак и озбиљније него што се Сава нада, чак
преозбиљан, прек, скоро љут.
Сава се изненади и укочи.
СМОКИ: /ОЗБИЉНО/ Сто шесдесет?
Сава се поново порадује и обрати се Смокију
широким осмехом због очигледно успешне трговине.
САВА: Тридесет хиљада. Онако покварен не
вреди ни пола.
СМОКИ: /СТРОГО/ Питао сам те колико је
послао из Француске? Сто шесдесет?
САВА: /ЗБУЊЕН/ Зашто?
СМОКИ: /КАО ПРЕ/ Колико си зарадио на
гајбицама? Чисто!
САВА: Осам и по.
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СМОКИ: То је за ону жену из штампарије!
САВА: Дугују ми још једанаест хиљада и осам
стотина. Кад предам нову партију, добићу још две и
четири стотина.
СМОКИ: Колико дневно?
САВА: Како кад. Зашто?
СМОКИ: Кад највише радиш? Од јутра до
мрака.
САВА: Па ... највише две хиљаде.
СМОКИ: Колико трошиш? Најмање?
САВА: Па ...
СМОКИ: /ОШТРО/ Најмање. Без – „па“ ...
САВА: /ЈОГУНАСТО/ Немој да вичеш.
СМОКИ: Другарски те питам. Колико?
Најмање. Да ниси гладан.
САВА: Па ... триста педесет, четири стотине.
СМОКИ: Добро. Пет стотина. Радићеш још ...
/РАЧУНА, БРОЈИ/ ... Још осамнаест дана. Цео дан.
САВА: А онда?
СМОКИ: Онда – зна се! Послаћеш му у
Француску сав новац. Биће око сто десет хиљада.
Довољно да се врате сви троје.
Сава се одједном замисли и заћути.
Смоки чисти прашину са фрака и посматра га
испод ока. Онда овлаш.
СМОКИ: Зар данас нећеш да куцаш гајбице?
Сава се за тренутак колеба, онда приђе лајснама
и без великог одушевљења почне да куца. При том
мумла себи у браду, док се Смоки облачи.
САВА: А ако се не врате?
СМОКИ: То је њихова ствар, као што је твоја
да им пошаљеш паре.
САВА: /БАЈАГИ РЕЗИГНИРАНО/: Само деда
више нема своју ствар.
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Смоки застане у облачењу, погледа на Саву –
замисли се и сам један тренутак.
СМОКИ: Мани. То је филозофија.
САВА: А ако ...?
Смоки заврши облачење фрака, још једном
погледа на Саву и приђе му. Са стола широким гестом
гурне лајсне и рашчисти простор. Стави обе шаке на
сто окренуте длановима на горе.
СМОКИ: /ЗАПОВЕДНО/ Шаке на сунце! Да
видимо.
Сава стави своје мале шаке насупрот огромним
Смокијевим шапама, али
длановима окренутим према столу. Смоки својом
дугом топлом шаком покрије Савине руке и окрене им
дланове на горе.
СМОКИ: Да видимо. Све. Све. Лево и десно.
Саво, друже, брале, јуначе, рођаче. Да видимо како
стоје ствари без лагарије и мјау-мјау. Да видимо.
САВА: /ОДЛУЧНО/ Да видимо. /ПАУЗА/ Без
мјау-мјау. ... Како стоје ствари?
СМОКИ: Без мају-мјау. Саво, тешко стоје
ствари. Десно ...
/Камера посматра њихове десне шаке/
... Они су у Француској, деда на гробљу.
Француска је далеко, а он, сам си рекао, није изабрао
правац. Лево ...
/Камера сад посматра њихове леве шаке/
... Лево – ти си сам. Ти, кућа, кокошке, псето у
дворишту, комшије у својим двориштима. Да цвилиш
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– не вреди и немој! Лево – ти сам, али и гајбице, али ...
Лево је и срце. То знаш.
САВА: /ПОГЛЕДА ГА ПОПРЕКО/ Смоки,
немој – мјау ...
СМОКИ: Срце није мјау-мјау. Види сам,
измери, изброј, погледај лево, погледај десно.
САВА: /ОДЛУЧНО/ Видим, Смоки!
СМОКИ: Ствари стоје како стоје, али стоје и
онако како их наместиш.
Смоки одједном одустане од ових квази
дубоких сентенци, скупи своје и Савине шаке у једну
гомилу прстију и погледа Саву право у очи. Мушки
СМОКИ: Радо бих ти помогао у куцању, али ...
чини ми се да ме неко зове. Не чујеш ништа?
Смоки и Сава начуље уши, напрегну слух. Сава
измигољи своје шаке из Смокијевих и узме лајсне, али
пре него што почне да куца ослушкује још тренутак.
СМОКИ: Само ти куцај. Ти ради свој посао.
Сава почне да куца, Смоки полази према
вратима, али однекуд допре, из најдаље даљине тихи
дечји, једва чујни дозив.
ДЕЧЈИ УДАЉЕНИ ГЛАС: /OFF/ Смо-ки, Смоки!
Смоки застане на самим вратима, подигне
обрве, још једном погледа у Саву. Опет глас.
ДЕЧЈИ УДАЉЕНИ ГЛАС: /OFF/ Смо-ки,
Смоки!
Смоки се укочи, Сава такође са чекићем којим
је замахнуо. Кадар се следи у фотографију.
Претапање
39

Пристојна, чиста грађанска кухиња. Велики,
старински, креденац пун лепог стакла и посуђа. Мала
Лела, девојчица од четири године, пропиње се на
прсте, пошто се попела на столицу, али, авај! За само
неколико сантиметара су јој руке кратке да дохвате
већ начету теглу са слатким. Лела гукће, стење,
пропиње се, уздиже, исплазила је језик до корена, али
не досеже до тегле. Из уста јој се неколико пута
сасвим тихо отме
ЛЕЛА: Смо-ки! Смо-ки!
То траје неколико тренутака, слова уобичајене
најаве за Смокија пођу, али се због нејаког гласа
разлију пре него што се фиксирају и учврсте на
екрану. Најзад се ухвате ритма. Одговарајући ритам је
Савино куцање гајбица са паузама за ослушкивање.
На екрану: ситна, крупнија, крупна, најкрупнија
слова: СМОКИ, СМОКИ.
Широко: Сава куца, Смоки чује дозив.
Крупно: СМОКИ.
СМОКИ јурне из Савине куће у двориште и
зграби бицикл. Сава га зачуђено посматра, а онда куца
спорије, па брже. Смоки је на бициклу, понавља се, уз
мелодију, монтажа са најаве Смокија само обрнутим
редом: Смоки и бициклисти, Смоки и војници, Смоки
у гужви градске вреве и саобраћаја.
Лела још једном, последњи пут се пропиње и
забацује далеко шаку пипкајући прстима по креденцу,
идући већ освојеним путем она наилази на
неочекивану препреку – огромну људску шаку. Лела
се уплашено тргне.
Камера отвори угао.
Смоки је поред Леле. Пружио је руку и лако,
онако висок, дохватио теглу са слатким.
Лела и Смоки се радосно гледају.
СМОКИ: Послужи се па да оставимо где смо
нашли.
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Лела се неочекивано раздере из свег гласа
ЛЕЛА: Је-ли-са-ве-та!
Смоки се окрене према вратима очекујући ту
Јелисавету, али ње нема и он утишује Лелу.
СМОКИ: Псст! Лела! Разбудићеш их.
Лела се опет раздере
ЛЕЛА: Је-ли-са-ве-та!
Лела и Смоки опет гледају према вратима. Из
нивоа Смокија никог нема, али кад нас камера
швенком поведе према Лелином нивоу, угледамо
мачку како је застала на вратима.
ЛЕЛА: /МАЧКИ/ Хоћеш малко?
Ми мачку тек сад угледамо, јер је Лелина
реплика водила камеру.
... Нећеш? Немој после да кажеш ...
Лела већ жваће комадић слатка и обраћа се
Смокију враћајући му теглу
... Хвала, Смоки. Остави.
СМОКИ: /ПРЕКОРНО/ Е ...? Нису ни мени
чупава уста.
Наизменично: Лела жваће, Смоки жваће. Тегла
је на свом месту. Смоки жваће.
Претапање
Крупно: Смоки жваће ... Угао се шири и ми
затичемо Смокија како крај киоска једе виршле са
Девојком. Вече је, пролазници, докони и запослени,
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врве око Смокија и Девојке. Кадар се шири и ми
постепено у сумраку губимо Смокија и Девојку у
градском метежу.
Поново позната мелодија и одјавна шпица.
Затамњење
КРАЈ
ПРИЧА: ПРАЗНИК
Лица: УГЉЕША, СОЊА, КИБИЦЕР, МАЈА,
Угљешина кћера, МИЛИЦА, Угљешина жена, I жена,
II жена, СМОКИ
Ресторан на великој градској аутобуској
станици. Вече уочи празника. Одлазе последњи
вечерњи аутобуси.
За једним столом УГЉЕША, налицкан
средњовечни фризер за даме и СОЊА, млада лепа
жена са раскошном лакираном фризуром.
Тихо ћеретају, куцају се обојеним пићем, пуше.
У столу, у углу, црномањаст млађи човек,
средње ружан, преко УГЉЕШИНОГ рамена баца
зраке, осмехује се, чешља, глади танке бркове и
покушава да за себе заинтересује СОЊУ. Залуд! Она
га кад икад погледа, али му поглед набусито одбацује.
УГЉЕША: Враг је понео ... удесила ти је
фризуру – немам речи. Ко би рекао онака трапуша да
то уме.
СОЊА: /КИКОЋЕ СЕ/ Лицкала ме је два дебела
сата. Да је знала коме прави фризуру, ошишала би ме
до главе! А она се поломи од комплимената: „Имате
дивну косу, милина је на њој радити. Знате, такве
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косе волим. Такве – бујне, баршуне, богате, тешке.
Милина једна. Одмарам се просто“.
УГЉЕША: /ЗАЉУБЉЕНО/ Соњице моја,
рускињице мала, коса
ти је ... свиленица.
СОЊА: /КИКОЋЕ СЕ ... НА СИЛУ ЉУПКО/
Стари, префригани мангупе ... како само умеш.
То Угљешу окуражи. Пружи своју руку и
дохвати њену.
УГЉЕША: /БАЈАГИ СТИДЉИВО/ Немој,
немој, нисам баш такав.
СОЊА: Ласкавче, освајачу, женскару и
неверниче!
УГЉЕША:
/СТИДЉИВО,
БАЈАГИ
НЕВЕРУЈУЋИ/ Ја? Немој, немој! Бар сам за косу
овлашћен. Моја фризерска радња вуче два републичка
гран-прија.
СОЊА: Истина, њих је твоја женица освојила.
УГЉЕША: Ех, женица, женица ... каква
женица, она је трапуша! Не схвата ме, не разуме!
/ОЗБИЉНО, УДВАРАЧКИ/ Соња, ти си моја
младост, моје уточиште, мој мир, једини мој живот.
СОЊА: Твој празнички живот. Два пута
годишње по два дана на Космају. Уго, Уго... тешко је
самој жени. Тешко.
УГЉЕША: Али ... схвати ме, Соња.
/УПЛАШЕНО/ Соњице, лепотице моја мала ...
Сагне се и образ наслони на њену руку.
Кибицер са стола у углу, скида тамне наочари и
смешка се, Соња га одурно гледа и исплази му се.
Целу сцену је са степеништа посматрала једна
девојчица – МАЈА, Угљешина кћерка. Кад је Угљеша
спустио свој пољубац на Соњину руку, девојчица
клоне, седне на степениште, затвори очи ручицама и
крикне.
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МАЈА: С М О К И! С М О К И!
Смоки долети и већ седа поред Маје на
степеништу. Маја плаче.
СМОКИ: Шта је било, Мајо?
МАЈА: Горе су, у ресторану. Љубе се.
СМОКИ: Ко?
МАЈА: Тата и она уображена. Полазе
аутобусом на Космај у пола девет. Тамо ће провести
празник.
СМОКИ: Откуд знаш?
Маја вади неко писмо из ђачке ташне.
МАЈА: Договорили су се. Писала му је.
СМОКИ: Мама не зна?
МАЈА: Нема времена да зна. Пред празник је у
радњи од ујутро до касно у ноћ. Нема времена да
седне, да руча, а камо ли да мисли куда он скита. Ноге
су јој отекле од стајања, вене јој пуцају, уфачлована
је ластекс завојима. Он, он ... он је мангуп, заћорио се
у ту уображену, у ту ... нафраканицу. Срам је било!
СМОКИ: Немој да плачеш. Смири се, смири се.
Иди кући, ништа не брини. Иди кући и лепо испеглај
мамину црну хаљину.
МАЈА. Зашто?
СМОКИ: Само ти иди и испеглај хаљину. Ону
без рукава. Видећеш. Ја журим. Здраво.
Смоки се пење уз степенице у ресторан, Маја
устаје и трчи низ степенице напоље из аутобуске
станице.
Смоки одлази до шубера пред којим је један
келнер у белој блузи. Нешто му шапуће на уво, овај
клима главом и скида блузу коју сад Смоки облачи.
Пешкир преко руке и ето га пред столом за којим су
Угљеша и Соња.
СМОКИ: Изволите ...
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УГЉЕША: Драга Соњице, по жељи још један
битерчић, шери или ...?
Смоки се нагнуо између њих, главом их
раздваја и љубопитљиво се загледа у Соњино лице.
СМОКИ: Жута бубица ... житни карамфил.
Најзад!
Угљеша збуњен покушава да одгурне Смокија
али овај се не да, од њега нема спаса.
СМОКИ: Знао сам да ћу једном пронаћи очи
које сањам ... /УГЉЕШИ/ Извините, друже ....
УГЉЕША: Али, друже... човече, шта вам је?
Шта то значи?
СМОКИ: Дивно! Невероватно! То је оно!
/УГЉЕШИ/ Спасли сте ме! Хвала вам ... /Одушевљено
пољуби Угљешу/ ... Дугујем вам ... не знам колико вам
дугујем! То је оно ... оно право! Очи које тражим
месецима, очи које сањам! Ситна жута бубица –
житни карамфил! Разумете?
СОЊА: Не разумем. Ко сте ви? Шта хоћете
од мене?
СМОКИ: Ништа, ништа! Само вас молим да
ме још једном погледате, да се насмешите.
УГЉЕША: /ОШТРО/ Ако се за три секунде не
удаљите од стола, позваћу шефа сале.
СМОКИ: Нема потребе, друже. Ја нисам
келнер. /Скида белу келнерску блузу./
УГЉЕША: Али ... па ко? Ко сте ви?
СМОКИ: /СОЊИ/ Опростите ми што се овако
понашам, али радост ... Данима сам вас тражио.
СОЊА: Мене?
СМОКИ: Како да вам објасним? Не вас.
Тражио сам неког ко тако изгледа, неког ко има
такве очи ... / Вади однекуд фотографски апарат/ ...
Морам одмах да вас фотографишем! Уверен сам да
сте ви она права, али ипак ... знате како је? ...
неколико пробних снимака.
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Угљеша одлучно устане и замрачи отвор
фотографског апарата.
УГЉЕША. Чекајте ви, господине, друже ...
шта ја знам ко сте. С каквим правом? С каквим
правом питам ја вас? Узнемиравате нас, никог нисте
питали за дозволу. Је л' то начин? Где смо ми? Није
ово дивљи запад!
СОЊА: Не разумем, не разумем! Ја вас не
познајем. Ко сте ви? Измотавате ли се са мном?
СМОКИ: Ја? Ја се измотавам с вама? ...
Схватите ме ... мој живот ... моја каријера, мој спас
...све зависи само од вас.
СОЊА: Али ... како?
СМОКИ: Седам месеци, од јесенас, обилазим
градове, школе, бање, кафане, фотографске радње,
игранке... тражећи очи, лице, стас, поглед, изглед,
физиономију, шарм, дрхтај, трептај, нерв ...
УГЉЕША: Нерв ... нерв ... /ДРХТИ ОД БЕСА/
... немојте се играти с мојим нервом. Ми ... ми ...
Соња и ја, ми путујемо за пет минута, аутобус је већ
на перону. Хајдемо Соњице, овај насртљивац је
безобразан ... хм, данашњи ... данашња младеж ... он
је луд, он ...
СОЊА: /СМОКИЈУ/ Али ... зашто? Реците ми
већ једном ...
СМОКИ: /УГЉЕШИ/ Рекли сте да сам луд. Ја
– луд? Ја? Луд сам што вам не распалим шамарчину,
као поручник у мом филму „Војници марширају и
певају“. /СМОКИ ЗАПЕВА МЕЛОДИЈУ „ХУАНИТА
БАНАНА“/
СОЊА: /ЗАЗВИЖДИ ИСТУ МЕЛОДИЈУ/ Ви ...
ви сте режирали „Војнике који марширају и певају“?
СМОКИ: /БАЈАГИ УВРЕЂЕН/ Да. Али, ја сам
по мишљењу вашег каваљера – луд. Луд! Тако о мени
нису мислили ни жирији у Пули, ни у Венецији, ни они
у Оберсхафену. Једино он. /УГЉЕШИ/ Хвала вам,
уважени фриз-мајсторе, ви се разумете у филм као
апотекар у локомотиву!
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УГЉЕША: Нисам то ... Нисам тако мислио.
Али схватите ... наш аутобус само што није пошао.
СОЊА: Наравно, наравно .... Није тако мислио.
Ви се не љутите?
СМОКИ: Кад ме ви погледате, ја заборављам
све увреде и сва понижења. Нашао сам. Људи, нашао
сам је!
СОЊА: Кога?
СМОКИ: Јелену!
СОЊА: Али ... ја, ја сам Соња. Погрешили сте.
СМОКИ: Нисам. Ви сте – Јелена. Јунакиња мог
новог филма „Жуте пеге“.
ГЛАС: /ОФФ: ИЗ ЗВУЧНИКА/ Обавештавају
се возачи аутобуса са поласком у 20 часова и 30
минута да заузму своја места и затворе врата.
Аутобус за Нови Сад постављен је на перону 2,
аутобус за Пожаревац на перону 5, специјални
празнични аутобус за Космај на перону 11, експресаутобус за Ријеку и Опатију на перону 22 ...
Путницима и возном особљу, желимо пријатно
путовање.
Смоки слегне раменима, јер је Угљеша већ
устао, у ствари – скочио.
СМОКИ: Али ... ви журите ...
СОЊА: Не ... Само ме ви фотографишите.
УГЉЕША: Соња, Соњице драга ... немамо
времена, аутобус већ полази.
СОЊА: /НЕ ОБРАЋА ПАЖЊУ НА УГЉЕШУ
– СМОКИЈУ/ Знате, нисам баш спремна за
фотографисање, али ако ви мислите ...
СМОКИ: Вама ништа, никаква шминка није
потребна. Ви изгледате баш онако како смо је ми
филмски замислили. Чиста, неутрална, непосредна,
искрена,
импулзивна,
изненадна,
шармантна,
запрепашћујућа, страсна, неизбежна....
/Угљеша скакуће с ноге на ногу/
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УГЉЕША: Завршите већ једном набрајање.
СМОКИ: /УДАХНЕ ДУБОКО ВАЗДУХ, С
ПРЕЗИРОМ ПОГЛЕДА
НА
УГЉЕШУ,
ПА
НАСТАВИ/ Дакле, као што сам вам већ рекао, Соња:
чиста, натурална, непосредна, искрена, импулзивна,
изненадна, шармантна, запрепашћујућа, страсна,
неизбежна, фатална лепота. Одмах ћу вас
фотографисати.
УГЉЕША: Брзо ... брзо!
СМОКИ: /ХЛАДНОКРВНО И СПОРО/ У
десет, не .... боље је у петнаест поза ... Неће дуго
трајати – пола сата, сат највише.
УГЉЕША: Али, човече, ми путујемо, сутра је
празник.
СМОКИ: Вас нећу фотографисати, знате
ваше лице, ваша појава је тако некако, како да вам
кажем, обична, свакодневна, монотона.
УГЉЕША: /ВЕЋ БЕСАН КАО РИС/ Оставите
моју појаву на миру. Каква је да је – моја је. Шта се
вас тиче моја појава.
СМОКИ: Ваша појава, ваше лице? Заиста, ни
мало ме не интересују. Они су тако обични, тако
прости, тако свакодневни.
УГЉЕША: /ВУЛКАНСКИ/ Соња, полази!
СОЊА: Уго, драги ... Угљеша, не вичи на мене.
УГЉЕША: Полази кад ти кажем.
СОЊА: Уго, јеси ли то ти? Не верујем. Не могу
да верујем да на мене вичеш. /ЗАПЛАЧЕ СЕ/ Ти хоћеш
да станеш на пут мом успеху, ти си мој камен
спотицања. Кад ми се најзад насмешила срећа
крајичком усана.
УГЉЕША: Нисам ја, он ... он је камен, он је
стена, он је стао на наш пут.
СОЊА: /ПЛАЧУЋИ/ Упропастио си ме, сасвим
си ме упропастио. Овако уплакана нећу моћи да се
сликам.
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СМОКИ: Не, не ... грешите, Соња. Баш тако ...
уплакана, несхваћена од грубог, вулгарног, силеџијског
света. Тако, тако ... тако је по сценарију.
СОЊА: /ПОДИГНЕ УПЛАКАНУ ГЛАВУ/
Заиста?
Смоки је опет нишани фотографским апаратом.
СМОКИ: Баш тако! Какав израз, каква
експресија, каква узбудљива емоција, гола, откривена,
дубока душа располућена суровом силом бездушног
света.
СОЊА: Заиста?
УГЉЕША: Последњи пут те питам Соња:
хоћеш ли ... хоћеш ли?
СМОКИ: Соња, молим вас још једанпут, само
још мало више тужно, још мало дубље несхваћено.
Напуштена, сама, одбачена.
Соња прави глупу дилетантску
гримасу. Угљеша јој се уноси у
тако искежену гримасу.

глумачку

УГЉЕША: Хоћеш ли?
СОЊА: /ИЗ ИСТЕ ГРИМАСЕ/ Нећу, брицо!
УГЉЕША: Нећеш? Е, онда ћеш да ми вратиш
сат који сам ти дао за рођендан, и чарапе, и све!
СОЊА: /ИСТО/ Нећу, брицо!
Угљеша одлази бесан, трупће ногама.
УГЉЕША: Хоћеш, хоћеш! Као бела рада, као
попа има да вратиш.Видећеш ко је Угљеша! Видећеш!
Целу сцену је заинтересован посматрао
кибицер са наочарима, чак је и устао, скинуо наочари
и пажљиво прати сцену.
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СМОКИ: Е, сад мало са радосним осмехом.
Можете ли одмах?
СОЊА: /ГЛУПО/ Одмах, одмах. Ја лако мењам
расположења. Само ви реците како желите. Дакле,
весело, радосно ...
Соња почиње да се смеје грохотом, гласно и на
силу. Смеје се и Смоки, смеју се још неки гости у
кафани, наравно – Соњи.
Само се Кибицер не смеје.
СМОКИ: Тако, тако, тако. Још!
Опет смејање. Смоки од смеха седне за сто на
место на коме је седео Угљеша.
СМОКИ: Сјајно! Невероватно! /ОДЈЕДНОМ/
Откад се познајете са Угљешом?
СОЊА: Уго? И ви га познајете?
СМОКИ: Онако, по мало, из виђења.
СОЊА: Знате, овај ... Уго није мој главни
дечко. Он је онако. Знате, знате већ. Ожењен човек,
то је незгодно, је ли? Добар је, пажљив, али ... видели
сте. Обично, свакодневно, сасвим обично лице.
Разумете? И има жену. Она ради у радњи. Дивно
ради. Она ми је наместила фризуру. Како вам се чини.
СМОКИ: Његова жена?
СОЊА: Не, фризура.
СМОКИ: Божанствена, као и ви цела.
СОЊА: /БАЈАГИ СТИДЉИВО/ Претерујете,
нисам ја баш таква.
СМОКИ: Соња, ви не знате како изгледате. Ја
сам седам месеци, прерушен у келнера, тражио такво
лице. Знате, келнерски је позив такав. Госту уз уво,
тако најбоље видим очи.
СОЊА: Дивно, дивно. Дивно сте се сетили.
СМОКИ: Морам. Него ... још само нешто.
Морамо да измеримо висину и тежину. Знате како је
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... Има још неких услова. Ја сам уверен да ћете их све
испунити, али морамо и да меримо. Устаните ...
/Соња спремно устане и подигне главу. Смоки
је мерка/
... Ја мислим да ће све бити у реду. Висина
одговара. Једино да још видимо за тежину. Знате, у
партеру, доле, поред перона постоји једна вага, па ако
вам није тешко ... да сиђемо, да погледамо, да
измеримо.
СОЊА: Боже, зашто би ми било тешко!?
Хоћемо ли одмах да пођемо?
СМОКИ: Одмах! ...
Устану и пођу, али за њима пође и кибицер са
тамним наочарима. Силазе у хол на перону и прилазе
једној аутоматској ваги за мерење.
... Само изволите, Соња ...И без бриге.
Соња се пење на вагу, тако да Смокију окреће
леђа. Казаљка игра немирно неколико тренутака док
се не умири на 63. Соња зури у цифру, а онда се
окрене, али иза ње није више Смоки, него насмејани
кибицер који је скинуо наочари и сад се блесаво
смешка.
КИБИЦЕР: Ситна жута бубица сише житни
карамфил.
Соња је запањена, изненађена, збуњена. Звала
би, али не зна кога треба да зове, викала би, али не зна
шта.
СОЊА: Еј, еј ... режисеру, друже! Где сте? Где
сте? ... /Не зна како да га дозове и запева трагично/: ...
један – два, лева, десна, један, два. /НАРАВНО НА
МЕЛОДИЈУ „ХУАНИТЕ БАНАНЕ“/
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Нико се не одазива, само у њу зури Кибицер и
лагано понавља шифру за
коју мисли да неодољиво отвара љубавна врата.
КИБИЦЕР: Знате, мислим и ја ... ситна бубица
сише житни карамфил. Дозволите ... Тодоровић.
Соња, бело, испражњено гледа.
Претапање
Отварају се врата фризерског салона и у салон
улази Смоки. Неколико жена под хаубама. Угљешина
жена Милица трчи од једне хаубе до друге. То је
уморна жена у прљавом искрзаном радном
фризерском мантилу. Коса неуредна, пада јој на чело.
Ознојена је је диже, али она стално пада. Подвезана је
увијеним платненим каишем, у дебелим пантофнама.
Ноге су јој уфачловане ластекс завојима који
подвезују вене. Радио трешти, жене под хаубама пуше
и све у глас дозивају.
I ЖЕНА: Милице, прво мене. Пожури, пожури.
Чека ме друштво.
II ЖЕНА: Извините, ја сам дошла раније.
Милице, мораш прво мене.
I ЖЕНА: Али мени је било заказано. Ја сам
телефоном најавила.
II ЖЕНА: Баш ме брига. Могла сам и ја да
телефонирам јутрос из канцеларије. Ја сам прва
дошла.
МИЛИЦА: Не брините. Стићи ћу. Стрпите се
још мало.
I ЖЕНА: Али сутра је празник.
II ЖЕНА: И мени је празник.
I ЖЕНА: Али мене чека друштво. Резервисали
смо сто у „Смедереву“.
II ЖЕНА: Зашто нисте дошли раније. Ја сам
код куће замесила тесто. Код нас је обичај такав.
I ЖЕНА: Шта ме брига за ваш обичај, ја
журим.
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II ЖЕНА: А шта је мене брига за ваше
друштво!
Смоки је на вратима баш поред прекидача за
струју. Угаси светло.
СВЕ ЖЕНЕ: /У ГЛАС/ Ју, ју! Само нам је још
то требало. А ако не дође струја! То је безобразлук!
Данашње електричне централе! Шта ћемо да
радимо! Ја не могу да чекам. Мени ће да покипи
тесто. А мени ће да побегне друштво. Више не могу
да чекају. Ако, тако ми и треба, кад све одлажем за
последњи тренутак. То је Милица крива. Она је
пипава.
МИЛИЦА: Нисам, нисам пипава! Ја сам на
ногама од јутрос у шест. Шта ја могу. Нисам ја
електрична централа.
ЖЕНЕ: Ја више не могу да чекам ...
... Ни ја. Ја идем.
- Ја морам, покипеће ми тесто! Јао, шта да
радим!
Ја идем.
Зар тако са нецом?
Ставићу мараму.
Ја имам шубару.
Никад више нећу доћи код ове Милице, она је
крива. Пипа, пипа ... Ја идем.
Одједном тишина. Жене су отишле. Смоки пали
светло. Изненађена, Милица врисне.
МИЛИЦА: Кога ви тражите?
СМОКИ: Милице, седите овде.
Показује јој једну од столица за којима су
седеле жене.
МИЛИЦА: Зашто? Не разумем.
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СМОКИ: И ја сам фризер. Замолила ме ваша
кћерка Маја да вам наместим фризуру.
МИЛИЦА: Али ... зашто?
СМОКИ: Па сутра је празник. Ноћас је
празник.
МИЛИЦА: Празник? Празник је за друге. Ја
сам уморна, једва чекам да се стропоштам у кревет.
Забаци уморно, мада случајно, главу, али је
Смоки већ подметнуо онај уређај за прање главе и
почне да Милици кваси и сапуња главу. Милица
жмури.
СМОКИ: Имате лепу косу. Маја је од вас
наследила лепу косу.
МИЛИЦА: Некад сам је имала. Зато сам се и
посветила овом послу. Мислила сам да ћу је неговати,
али ... сад једва стигнем да се очешљам.
/Смоки јој додаје прибор за нокте./
СМОКИ: Уредите нокте.
МИЛИЦА: Киселина их је разјела. Прсти су ми
огрубели од трљања.
СМОКИ: Мало их истружите прахом. То се
лако скида.
/Све време Смоки јој пере и сапуња главу./
МИЛИЦА: Откуд ви познајете моју Мају?
СМОКИ: Маја је дивна девојчица. Молила ме је,
преклињала да вам помогнем, да вам средим фризуру.
Ви код куће имате вечерас неку интимну породичну
забаву? Никуд не излазите?
МИЛИЦА: Маја и ја? Не, никуд не излазимо.
МОКИ: Не ви и Маја. Ви и Угљеша.
/Милица се окрене изненађена/
МИЛИЦА: Ви знате Угљешу?
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СМОКИ: Па ми смо колеге. Како га не бих знао.
Ортачки се кладимо на коњским тркама. Заједно су
ме, он и Маја молили да вам удесим фризуру. Спремају
вам код куће пријатно изненађење.
МИЛИЦА: /ЗАПАЊЕНА/ Немогуће. Па ... Па ...
Угљеша је вечерас отпутовао у село код његових.
СМОКИ: /НАСМЕЈЕ СЕ/ Ма, не ... они хоће да
вас изненаде. Чекају вас код куће. Обоје. Пожурите
са ноктима. Сад ћу ја брзо да вас навијем. Хаубе су
укључене. Бићемо готови за 10 минута ...
Са радија се развила нека лепа музика по чијој
ритмичкој заповести Смоки завршава Миличину
фризуру.
... Узмите ту маскару и крејон. Блеђи руж би
вам боље пристајао.
МИЛИЦА: Мени?
СМОКИ: Кад вам кажем. Верујте ми. Ја сам
шминкао лепотице на избору мис 1966. Уздајте се у
мој укус.
Милица нема куд, маже усне. Крупно лице,
одједном лепо, прекрасно, мирно, људско.
Претапање
У соби у Угљешином стану. Маја је завршила
пеглање Миличине хаљине без рукава. Црне. У соби је
и Смоки. Посматра Мају како уз своје мало тело
прислања женствено мајчину хаљину.
СМОКИ: Где је освајач?
МАЈА: У својој соби. Био је бесан као рис. Није
палио светло. Само је залупио врата и бацио се, онако
у новом оделу на кревет. Нисам смела да уђем у собу.
Шта си му радио?
СМОКИ: Ништа. Баш ништа. Јеси ли
испеглала?
/Маја још увек не схвата./
МАЈА: Јесам. Али , зашто, Смоки?
СМОКИ: Видећеш. Ево је ... изгледа да долази.
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Врата се отварају, Смоки нестаје, на вратима се
појављује Милица, толико лепа да се Маја запрепасти
и скоро је не препозна.
Смоки нестане.
Маја притрчи мајци у загрљај.
МАЈА: Мама, мамице ...
МИЛИЦА: Мајо ... /ЗАГРЛИ ЈЕ/ Шта је ово?
Какво сте ми то изненађење приредили?
Маја јој додаје хаљину.
МАЈА: Обуци ову хаљину. Дивно ће ти стајати.
МИЛИЦА: Боже, откад је нисам облачила! Где
си је пронашла? Ја сам скоро на њу заборавила. Ко је
испеглао?
МАЈА: Ја. Обуци је, брзо је обуци ...
Мајка облачи хаљину.
Маја је задивљено гледа.
... Дивно изгледаш! Тата те неће познати!
МИЛИЦА: Где је он?
МАЈА: У соби.
МИЛИЦА: Спава?
МАЈА: /БРЗО, ДА НЕ ПОКВАРИ/ Не, не спава.
Обукао се. Чека те.
Маја јурне у собу.
... Тата! Тата!
На вратима се, бунован, али још увек свечано
обучен, појављује Угљеша.
УГЉЕША: /НАБУСИТО/ Шта је? Шта се
дереш? ...
Тек сад угледа Милицу и не може да верује
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... Милице, шта ... шта је било? Шта се
догодило? Шта је то?
МИЛИЦА: Молим, Угљеша? ...
Угљеша усправи врат и поправи кравату
... Јеси ли то ти?
МИЛИЦА: Ја, наравно. Зашто?Шта је
необично на мени?
УГЉЕША: Једва сам те познао. Дивно
изгледаш. Боже, боже, једва да препознам своју жену,
своју рођену жену!
МИЛИЦА: Ти си мене изненадио. Зар ниси
отпутовао?
УГЉЕША: /КОРИСИ ПРИЛИКУ/ Хтео сам да
те изненадим. Хтео сам да празник проведемо заједно
као некад.
Милица је збуњена, скоро да би се заплакала
МИЛИЦА: Дивно си ме изненадио. Дивно ...
хвала, хвала ти Угљеша! Ово ... ово је најсрећнији
празник, ово је ...
Један другоме клону у рамена, ослоне главе.
Маја их гледа задивљено, али се брзо прене, јер неко
тихо куца на прозор.
На прозору је Смоки. Прстом показује на ћошак
у коме су грамофон и радио. Показује јој прстом да
окрене плочу. Маја схвати и потрчи.
Док су Угљеша и Милица загрљени на сред
собе, започне неки лепи лагани валцер. Отац и мајка
заиграју.
Маја долази до прозора. На прозорско окно
Смоки је раширио својих десет прстију. Маја чини то
исто са супротне стране.
СМОКИ: Да чујемо шта кажу руке... Прво
десна ... Десна каже: Треба волети маму, мама нас је
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родила ... Треба волети тату, јер је он наш тата ... Је
ли тако?
Маја клима главом.
СМОКИ: Да чујемо сада, шта каже лева рука
... Слушај добро. Лева рука пита: да ли смемо волети
тату ако он не воли маму?
Маја одречно врти главом.
СМОКИ: Не? ... Нисам сигуран. Размисли још
мало.
Маја сигурно врти главом. Смоки окрене леђа
прозору и загледа се у своје прсте. Иза његових шака
видимо Мају са друге стране стакла. Она пажљиво
прати шта он говори и ради. Смоки пребројава на
прсте.
СМОКИ: Смемо ... Не смемо ... Смемо ... Не
смемо ... Смемо ... Смемо ... Смемо! Видиш шта кажу
прсти:Смемо!
Маја одречно, непомирљиво врти главом.
СМОКИ: /ВИШЕ ЗА СЕБЕ/ Да имамо само
један прст више – испало би: „Не смемо“ ...
Окрене се према Маји и поново рашири прсте
на прозорско стакло.
СМОКИ: Жао ми је, Мајо,имам само десет
прстију ...
Маја на његових десет прстију додаје свој
један, с оне стране стакла.
Смеши се.
Смеши се и Смоки.
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Кадар се шири ...
Видимо: Мају, Смокија и Мајку
Затамњење
КРАЈ

ПРИЧА: ДИВАН ДАН
Лица: КЛАВИРИСТА, ДАНИЛО, његов син,
ПРВИ ГОСТ, ДРУГИ ГОСТ, ДОКТОР ТОДОРОВИЋ,
КЕЛНЕР,
КАТАРИНА,
МРГУД,
њен
отац,
ПРОДАВАЧИЦА
ГРАМОФОНСКИХ
ПЛОЧА,
СМОКИ
Лепа, пријатна кафана – хотел.
Уторак пре подне, дан када кафанска музика не
ради. Велика сала за доручак са удобним сепареима.
Сала је озарена топлим, рано јесењим јутром. Свечано
обучен човек – висок, средњих, најлепших година,
леп, избријан, боговски задовољан, опуштених
мишића. Погледа на сат и усправи главу, тад:
/зазвоне звона са три-четири оближње цркве –
тако да се слију у некакву свечану хармонију. Звоњава
јечи са пријатним преливима и умножава се одјеком/
Неколико раних и кафанских и хотелских
гостију за доручком. Пију кафу, мажу мале комадиће
пецива, паре лица на врелој пари чаја, читају новине.
/на изненадни налет хармоније ...
Прекину своје кратке намере
... и ослушкују музику/
а онда – посматрају човека кога смо најпре
угледали, који, пошто је погледао на сат, занесен
затвори очи и упија ...
/далеко брујање/
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Поглед гостију води камеру са човека на исто
тако лепо обученог дечака пред широким стакленим
вратима која из кафане воде у рецепцију. Дечак је у
идентичном ставу, занесе, опијен, леп. Човек који је ...
КЛАВИРИСТА /кафанске капеле/: Диван дан!
Дечак који је његов син и зове се ДАНИЛО:
Диван дан!
За тренутак се вратимо једном сепареу у коме
седе два госта.
I ГОСТ: Уторак.
II ГОСТ: /радостан и задовољан сликом/ Сваког
уторника. То је баш лепо.
I ГОСТ: Сваког уторника у осам сати.
II ГОСТ: Баш је лепо.
I ГОСТ: То сигурно није случајно.
II ГОСТ: Наравно. Он је то удесио.
Погледом
одводе
камеру
према
КЛАВИРИСТИ, док овај упија ... /последње брујање/
... које већ трне, чујемо, али не видимо, II
ГОСТА
II ГОСТ: /off/ Данас не раде, данас кафанска
музика има слободан дан. Уторак је његова недеља.
I ГОСТ: /off/ Али зашто звона?
Сада су у кадру I и II гост
II ГОСТ: Тако он хоће. Сигурно је платио. Воли
човек. Баш је лепо. Тако сваког уторника. Ја сам
навикао. Гледај ... Сад ће да протегли прсте и да
приђе клавиру.
Ваистину: пре него што је ДРУГИ ГОСТ
последње две реченице рекао ...
КЛАВИРИСТА подиже обе руке до очију и
затрепери прстима, као покисла птица крилима, а
онда, сигурним, надмоћним а лаганим кораком упути
се клавиру и седне. Спусти нежне, танке шаке на
дирке и бриљантно изведе кратку етиду дес-дур
Фредерика Шопена бр. 20, познату вежбу сексте за обе
руке.
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II ГОСТ: То је само кратка вежба. Концерт,
прави концерт почиње тек кад дође доктор
Тодоровић.
I ГОСТ: /зачуђен/ Доктор Тодоровић? Шта ће
он овде?
II ГОСТ: Видећеш! Погледај ...
Упути поглед ПРВОГ ГОСТА према вратима
која се врте и кроз која пролази са муком стари, седи
хирург ТОДОРОВИЋ вукући велику кутију са челом.
КЛАВИРИСТА угледа Тодоровића и, не престајући да
свира, заповеди ДАНИЛУ
КЛАВИРИСТА: Данило, помози доктору!
ДАНИЛО приђе вратима и ТОДОРОВИЋУ и
прихвати му инструмент; при том прави малу треску и
галаму која одмах на, од сад, нервозном лицу
КЛАВИРИСТЕ изазове гримасу. ТОДОРОВИЋ
нервозно, али тихо, уплашено утишава ДАНИЛА,
укочи врата која се врте и сам се укочи да саслуша
крај етиде.
ТОДОРОВИЋ: /Данилу тихо, најтише/ Пст,
пст, молим те! ...
КЛАВИРИСТА завршава последње линије и
остане са рукама на диркама, занесен и без речи.
ТОДОРОВИЋ му прилази са дивљењем, још увек, сад
без разлога, утишавајући ДАНИЛА и друге госте.
... /КЛАВИРИСТИ тихо, да ништа не повреди/
Браво! Маестро, браво! Диван дан! Никад лепши!
КЛАВИРИСТА: Последњи уторак у овом граду,
докторе. Првог одлазимо. Нисмо обновили уговор са
управом хотела.
ТОДОРОВИЋ: /наивно, али и најискреније
погођен/ Али ... зашто? Не разумем. То је –
неправилно и – недобро.
КЛАВИРИСТА: /и сам са жаљењем/ Правило је
то, докторе, четири месеца у истој кафани, иста
музика, то је превише!
ТОДОРОВИЋ: /протестује/ Али ... Па то није
лепо. Ја ћу, ја се љутим ... Ја ћу да одем у управу, не
могу они тек тако ... Доста! Мењамо музику!
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КЛАВИРИСТА: Мали је свет, докторе, живот
је дугачак. Можда ће нас стазе опет срести. Свирао
сам овде пре три године, можда ћу се вратити опет
кроз три.
ТОДОРОВИЋ: /детињасто/ Нећу.
КЛАВИРИСТА: Не бих ни ја, али ... тако је.
Ништа се ту не може. Већ сам потписао нов уговор.
Радићемо два месеца у Сомбору. Жао ми је ... Жао ми
је због вас, докторе, и ... Данила.
ТОДОРОВИЋ: /одједном забринут/ Шта му је?
Да није болестан?
Обојица погледају према ДАНИЛУ који се
нервозно мешкољи и кашљуца пред вратима, кад
примети да га отац и ТОДОРОВИЋ посматрају, гестом
запита оца.
ДАНИЛО: /Колико је сати?/
КЛАВИРИСТА: Још нема пола девет.
ТОДОРОВИЋ: /КЛАВИРИСТИ/ Шта је
Данилу?
КЛАВИРИСТА: Тешко му је, знам. Водим га из
града у град. Нигде да се скрасимо. Већ седам година
иде у школу, а променио је најмање петнаест
учионица. Два месеца на мору. Четири месеца овде,
пола године у Босни, сад у Сомбор ... Таман се навикне
на другове и учитеље, а ми пут под ноге. Не ваља.
ТОДОРОВИЋ: /с надом да то можда може да
задржи КЛАВИРИСТУ/ Не ваља, маестро.
КЛАВИРИСТА: /резигнирано/ Не ваља много
шта, али ... /насмеје се/ Дан је диван и већ пролази.
Хоћемо ли?
ТОДОРОВИЋ радосно прихвати позив.
Распакује кутију и из ње извади старо чело, спрема се,
намести и седне.
ТОДОРОВИЋ: Наравно. Одмах.
КЛАВИРИСТА: Шта ћемо данас?
ТОДОРОВИЋ: Зна се.
КЛАВИРИСТА: Опет?
ТОДОРОВИЋ: /тужно, браде ослоњене о чело/
Последњи пут ...
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Кад КЛАВИРИСТА започне нову тачку
приватног концерта, кад загуди чело неку познату и
аматеру најлепшу деоницу за чело и клавир, можда
ону, чини ми се да се зове "Игру девојчица", дотад
нервозни ДАНИЛО се тргне, озари и потрчи према
вратима, која, вртећи се, сортирају нове кафанске
госте. ДАНИЛО сачека лепу, плавокосу, стидљиву
девојчицу која се зове КАТАРИНА.
/музички фон наредне сцене је лепа лирска
пратња чело – клавир/
ДАНИЛО,
каваљерским
гестом
уводи
КАТАРИНУ.
ДАНИЛО: Бојао сам се.
КАТАРИНА: Рекла сам да идем код Зорице.
ДАНИЛО: Изволи ...
Пусти испред себе КАТАРИНУ, онда је стигне
и престигне и поведе према једном осунчаном столу
на коме је ваза са цвећем. Кад седну ДАНИЛО покаже
оца.
... Оно је мој отац.
КАТАРИНА: /Одједном се тргне и уплаши/ Он
је доктор Тодоровић. Он ме је оперисао од крајника.
ДАНИЛО: Не онај седи. Онај лепи за клавиром.
КАТАРИНА: /Још увек у страху/ Бојим се да ме
не види.
ДАНИЛО: Доктор? Не брини. Он ништа не
види кад свира. /Пауза/ Зар није леп?
КАТАРИНА: Ко?
ДАНИЛО: Клавириста. Мој отац.
КАТАРИНА: Леп је.
КЕЛНЕР је већ пришао са осмехом пуним
разумевања и доброте и обраћа се ДАНИЛУ
КЕЛНЕР: Молим, Данило?
ДАНИЛО: /збуњен трепће/ Не знам. /Катарини/
Катарина?
КАТАРИНА: /збуњена слегне раменима/ Не
знам ни ја.
КЕЛНЕР: /са осмехом им помогне/ Палачинке
са малинама?
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ДАНИЛО: /срећан/ Може.
КАТАРИНА такође задовољна климне главом.
КЕЛНЕР насмејан пође, направи неколико корачаја.
ДАНИЛО се окуражи и зовне га
ДАНИЛО: Чика Дражо ... и две јабуке ... /онда
стидљиво/ Мислим, ако има.
КЕЛНЕР радосно прими поруџбину.
КЕЛНЕР: За вас двоје - све!
Келнер оде.
КАТАРИНА: Кад одлазите?
ДАНИЛО: У суботу. Већ сам узео исписницу.
КАТАРИНА покушава да избегне наставак
овога, њима тужног, разговора.
КАТАРИНА: Нисам знала да доктор овако лепо
свира.
ДАНИЛО: /инсистира/ Већ сам узео исписницу.
КАТАРИНА: Сомбор?
ДАНИЛО: У суботу.
КАТАРИНА: Сви кажу да је Сомбор леп град.
ДАНИЛО: Ја га не волим. Волим овде да
живим. /пауза/ А ти?
КАТАРИНА: И ја волим овде да живим.
ДАНИЛО: /оштрије, гласом који пубертетски
мутира/ Питао сам те да ли волиш да ЈА овде живим.
КАТАРИНА: /збуњена/ Зашто се љутиш?
Волим. Наравно – волим да овде живиш.
ДАНИЛО: /с кајањем/ Извини.
КАТАРИНА: Ништа.
Обоје слушају, бајаги са пажњом, музику.
КЛАВИРИСТА и ТОДОРОВИЋ занесени свирају. Док
свирају, КЕЛНЕР нежно, ћутећи, са дивним
симпатијама за диван, невин пар сервира им два
тањирића палачинки. ДАНИЛО и КАТАРИНА се
осмехују КЕЛНЕРУ, онда једно другом. Свечаним,
дугачким покретима дохвате виљушке и ножеве и пре
него што их зарију у топле палачинке имене
ДАНИЛО: Диван дан!
КАТАРИНА: Диван дан!
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ДАНИЛО није ни честито завршио своју
ускликнуту реченицу кад две велике, маљаве, дебеле
шаке шчепају и душмански почну да увијају дечја
нежна прозирна увета. Обоје, ДАНИЛО и
КАТАРИНА, не урликну, него зажмуре и стисну танке
побледеле уснице. Бездушне шаке, лева и десна,
увијају и чупају њихове мале уши. Деца дубље
зажмуре, а ДАНИЛО после тога неколико пута дозива
оца
ДАНИЛО: Тата! Тата!
КЛАВИРИСТА и ТОДОРОВИЋ су занесени
свирањем, јаук и дозивање не допиру до оца.
ДАНИЛО вапи
ДАНИЛО: Оче! ... Тата! Тата!
КАТАРИНА трпи дуже али и она не одолева. И
она дозива али
КАТАРИНА: СМОКИ! СМОКИ!
Дубоко из екрана бију ситна, па крупнија,
крупна, па најкрупнија слова: СМОКИ! СМОКИ! у
ритму који је формирао концерт КЛАВИРИСТЕ и
ТОДОРОВИЋА. У том тренутку и КАТАРИНА још
једном завапи
КАТАРИНА: СМО-КИ!
На овај КАТАРИНИН позив камера хитро
отвори угао и ми видимо како један омален, али дебео
космат човек, широких накострешених веђа чупа увета
ДАНИЛУ и КАТАРИНИ. То је КАТАРИНИН отац
МРГУД. Камера брзо, у усвојеном ритму мења
широки план и детаљ, а затим у истом ритму бију из
дубине екрана слова: СМОКИ! СМОКИ!
Код СМОКИЈЕВЕ куће – за столом. СМОКИ
срче врелу белу кафу, МАЈЧИЦА му маже комадешку
хлеба. До СМОКИЈА допре КАТАРИНИН вапај, он се
прене, великим белим салветом обрише уста и јурне
према вратима, зграбивши из шака изненађене
МАЈЧИЦЕ намазани окрајак који загризе. СМОКИ на
бицикли, жваће хлеб и пекмез и, уз утврђену музичку
шпицу, јури кроз град и престиже све и сваког.
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Још једном: длакава, дебела МРГУДОВА шака
увија нежна ува ДАНИЛА и КАТАРИНЕ, онда се
камера тргне и зашвенкује на горе да затекне крупно
намрштену, па онда од бола искривљену, гримасу на
МРГУДОВОМ лицу. МРГУДОВА оба ува је
душмански шчепао неки даса и увија их исто онако
како МРГУД увија увад ДАНИЛА и КАТАРИНЕ.
МРГУД: /шкрипећи зубима/ Немој, немој, кад
ти кажем. Ја сам Мргуд, ја не знам за шалу ...
Истовремено увија јаче ДАНИЛОВО уво
ДАНИЛО: Тата ... Тата ...
Отац, занесен свирањем се не одазива.
ДАНИЛО: Чика Дражо, чика Дражо ...
КЕЛНЕР прима поруџбину од групе гостију и
не чује ДАНИЛОВ позив за помоћ.
КАТАРИНА: Смо-ки!
Камера отвара широко кадар. МРГУД чупа
дечје уши, СМОКИ његове.
МРГУД: Пусти. Ја не знам за шалу.
СМОКИ: Пусти ти.
МРГУД: Твој је мангуп, а ја моју ћерку могу да
вучем за уши колико хоћу. Пусти, кад ти лепо кажем.
СМОКИ: Пусти ти децу.
МРГУД: Друго су деца. Ја знам зашто их вучем
за уши.
СМОКИ: Знам и ја. Ти си друго, Мрго!
МРГУД: Пусти! /почиње убрзано и јаросно да
дува/ Пусти. Сломићу ти чело, сломићу ти цеваницу.
Ко си ти моје уво да чупаш?
Врти главом и отима се, али га уво још
страшније боли. Он чак не може ни да види
СМОКИЈА јер га овај држи за оба ува. МРГУД најзад
завапи, зацвили, чак замоли
... Пусти бре, прокрварићу. Боловао сам од
запаљења.
СМОКИ: Остави децу на миру, Мрго!
МРГУД опусти дечја увета, они јурни на излаз
и излете кроз врата на улицу поред изненађених
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гостију. СМОКИ пусти МРГУДА. Овај се окрене,
угледа колико је крупан СМОКИ. Ипак полети на
њега, али се одједном заустави као клизач пред
оградом, окрене се у месту, појури за децом. КЕЛНЕР
му спретно запречи пут, он се заустави па опет јурне
да просто лупи челом о врата која се окрећу. Тек онда
се освести, окрене се и лагано, осветнички, искежених
зуба пође према СМОКИЈУ као на двобој.
МРГУД: Видели сте, људи. Немој после да
каже – ово, оно. Видели сте: вукао ме за уши, вређао,
нападао.
МРГУД прилази СМОКИЈУ.
... Ја имам сведоке. Људи су видели.
КЕЛНЕР: Ја ништа нисам видео. /МРГУДУ/
Изволите?
Мргуд док иде према СМОКИЈУ
МРГУД: Сведоци, сведоци. Видели сте, чули
сте. Рекао сам за запаљење. Чули сте!
ТОДОРОВИЋ и КЛАВИРИСТА не престају да
свирају, само ТОДОРОВИЋ подигне прекорно главу
коју је наслонио на витки врат чела и намршти се.
ТОДОРОВИЋ: Пссст!
МРГУД је дошао до СМОКИЈА, успне се,
колико може на прсте и, одозго се СМОКИЈУ унесе у
лице.
МРГУД: Силеџијо! Немцу један.
ТОДОРОВИЋ: /као пре/ Пссст!
МРГУД: /гласно/ Силе ...
Онда се освести са комичним касним сазнањем.
Препозна, у граду уваженог, доктора ТОДОРОВИЋА
– љубазно, кисело и снисходљиво се насмеје и
зашапуће
... Опростите, докторе. Нерви, нерви! Иначе –
свака част. /Онда настави шапућући али са истом
јарошћу као мало пре – СМОКИЈУ/ Ти ћеш да видиш.
Ја ћу да тужим. Силеџијану један бирократски,
турски и немачки!
67

Наравно да притом, као сваки нервчик, МРГУД
поскакује од беса час достижући СМОКИЈЕВУ
висину, час му се суштајући до паса. СМОКИ га
хладнокрвно посматра са једним полузатвореним
оком, онда као каубој поклекне и из висине
непостојећег опасача извуче свој телефон па презриво
и каубојски изабере бројеве.
СМОКИ: /пошто је изабрао бројеве, важно и
хладнокрвно,
подигнутих
обрва/
Молим?
/у
слушалицу/ Разумем. Молим? /Онда мерка МРГУДА/
... Па метар и шесдесет кад стоји, осамдесет
килограма живе ваге после нежније ужине. Бркови? ...
Наравно. И леви и десни. /после паузе/ Разумем.
/МРГУДУ/ Рекли су вам да седнете.
СМОКИ понуди МРГУДУ столицу, овај као
омађијан седне.
... /КЕЛНЕРУ/ Нешто за пиће и умирење.
МРГУД: Дупло.
КЕЛНЕР: /одмах пође/ Одмах.
МРГУД и СМОКИ седају за сто за којим су
седели ДАНИЛО и КАТАРИНА. Палачинке су још
пред њима.
СМОКИ: Ниси дозволио деци да поједу
палачинке.
Обојица говоре тихо, у пола гласа. МРГУД
тише, СМОКИ се мање обазире.
МРГУД: Тебе се не тиче. Она је моја ћерка. Ја
сам отац. Ја нећу ... Ја не смем да дозволим ...
СМОКИ: Забрањујеш јој да једе палачинке и
јабуке?
МРГУД: /изнервиран новим неспоразумом/
Забрањујем јој да се дружи са кафанским ... Тај дечко
је кафански.
СМОКИ покаже на клавиристу
СМОКИ: Данило је његов син.
МРГУД: Ништа не знам. Знам да је кафански.
Спава у кафани, пише задатке у кафани, носи лептир
машну. Сигурно пуши.
СМОКИ: Не пуши.
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МРГУД: /упорно/ Пуши! Пуши! Пуши! Он је
кафански.
СМОКИ изненада зграби јеловник са стола,
отвори га и покаже МРГУДУ.
СМОКИ: Погледај, Мргуде.
СМОКИ, пошто је скренуо МРГУДОВУ пажњу
на јеловник, задиригује. Слова почну да трепере, да се
издвајају из природног, логичног контекста и у једном
анимираном филмићу се сложе у стихове који трепере
пред запањеним МРГУДОМ.
СМОКИ: /off/
Палачинке ниси дао
Ој, Мргуде, Мргуде ...
Зар ти срцу није жао,
Ој, Мргуде, Мргуде?
Палачинко, јело племенито,
Не да Мрго да те једе нико!
СМОКИ мађионичарским покретом диригента
превуче шаком преко стихова, они нестану и претопе
се у првобитан текст јеловника. МРГУД запањен, али
покајан
МРГУД: /с кајањем/ Не разумеш, друже. Нисам
ја такав. Имам ја душе, био сам у ропству.
СМОКИ стави своје шаке на сто.
СМОКИ: Стави руке на сто, да разговарамо
људски.
МРГУД се опет враћа у своју намрштену
љуштуру.
МРГУД: Нећу!
СМОКИ: Нећеш људски да разговарамо?
МРГУД: /опет неспоразум/ Нећу да ставим
руке на сто. Шта си ми ти? Учитељ?
СМОКИ: Друг.
МРГУД: А вучеш се за уши?
СМОКИ: Руке на сто.
Окрене десну шаку дланом на горе.
... Десно. Катарина ти је рекла да иде код
Зорице. Слагала те. Отишла је чак у кафану и јела
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палачинке са Данилом. То је превршило сваку меру,
мислиш ти. Данило је кафански мангуп, чешља се.
Катарина лаже, дружи се са мангупом. "Шта ће од
ње бити? " Дакле – пресуда: извући јој уши за три
сантиметра. За почетак. С дугачким ушима ће бити
боља. Тачка. Без поговора.
МРГУД: /покушава да дође до речи/ Али ...
СМОКИ: Тако, дабоме – али ...
СМОКИ сад окрене и леву шаку дланом на горе
... Али ... Читај! Лево: Данило и Катарина
седели су заједно у школи и у скамлији још у трећем
разреду. Два месеца, пре три године. Поново су седели
заједно три месеца ове године ...
СМОКИ одједном обе шаке обори тако да су
им дланови на доле.
СМОКИ: /изненада запита Мргуда/ Јеси ли ти
икада седео с неким заједно у клупи?
МРГУД: Лежао сам три и по године у истом
кревету са Костом Ћелом у логору, у заробљеништву.
МРГУД мисли да је најзад ухватио СМОКИЈА
и да је успео да му саопшти неку своју људскост, али,
видећемо, СМОКИ је баш то и тражио
СМОКИ: Коста Ћела из Дунавске?
МРГУД: /озарен/ Ти га знаш? /одушевљен/ Ми
смо – оваки ... /стисне шаке у песнице/ Рука – рука.
Глава – глава. Срце – срце.
СМОКИ је то чекао, опет окрене шаке
длановима на горе.
СМОКИ: Рука – рука. Глава – глава. Срце –
срце. Дакле, лево: седели су у истом разреду три
месеца. У суботу Данило путује с оцем у Сомбор.
Можда се никад више неће видети. Договорили су се
да овог уторника слушају како Тодоровић и Данилов
отац свирају. Договорили су се да једу палачинке са
малином и јабуке. Можда доктор и он више никада
неће свирати заједно. Био би им диван дан. Није. Коме
треба извући уши?
МРГУД: /мешкољи се/ Катарина је дете.
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СМОКИ: Мислиш да децу не боле уши кад их
неко чупа?
МРГУД: /опет нервозан/ Шта ти само о
ушима? Уши, уши, уши.
СМОКИ: /смеје се/ Не ја. Ти: пуши, пуши. Уши,
уши, уши.
Ово је СМОКИ рекао сасвим гласно и баш у
тренутку када су КЛАВИРИСТА и ТОДОРОВИЋ
завршили музицирање. ТОДОРОВИЋ устане тронут и
катарзиран после свирања и са сузама у очима прилази
и грли прилично равнодушног КЛАВИРИСТУ.
ТОДОРОВИЋ:
Хвала,
хвала,
маестро,
омогућили сте ми један диван дан. Ко зна хоћу ли
скоро доживети дивнији.
КЛАВИРИСТА је нервозан и с прекором према
столу за којим седе СМОКИ и МРГУД.
КЛАВИРИСТА: Кад би људи били само мало,
само мало, увиђавнији и ... тиши!
Осврне се тражећи ДАНИЛА, али га не
примети.
КЛАВИРИСТА: Где је Данило?
СМОКИ: /хладнокрвно/ Отерао си га.
КЛАВИРИСТА: Ја?
СМОКИ: Ти.
КЛАВИРИСТА: /келнеру/ Дражо, где је
Данило?
СМОКИ: Отерао си га.
ТОДОРОВИЋ: Маестро, обрадоваћете ме,
учинићете ми огромну, незаборавну услугу и љубав ако
данас ручате код мене.
КЛАВИРИСТА: Хвала вам од срца, докторе.
Али – уторак је дан кад највише волим да будем сам.
Само са собом. Уморан сам и нервозан. Тако се лечим
... Тако се спасавам. Опростите ми.
МРГУД
импресиониран
Тодоровићевом
близином дошуњао се сасвим доктору и тихо му
шапуће
МРГУД: Опростите и мени, докторе.
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ТОДОРОВИЋ досад није приметио МРГУДА –
сад се изненађен тргне
ТОДОРОВИЋ: Зашто? Не разумем?
МРГУД се бескрајно снисходљиво извињава
МРГУД: Што сам, мислим ... што сам, овај,
што сам галамио и ...
ТОДОРОВИЋ опет занемарује МРГУДА и
инсистира код КЛАВИРИСТЕ
ТОДОРОВИЋ: Али, маестро, зар никако?
КЛАВИРИСТА слегне немоћно раменима,
ТОДОРОВИЋ га не повреди, одмах прихвати
... Ништа, ништа.
МРГУД уобрази да ТОДОРОВИЋ њему
опрашта
МРГУД: Хвала вам, докторе.
ТОДОРОВИЋ који је већ почео да пакује
инструмент у кутију – изненађено погледа МРГУДА
који му без позива неспретно помаже
ТОДОРОВИЋ: Шта вам је човече? Смирите
се!
ТОДОРОВИЋ
несрећан
због
одбијања
КЛАВИРИСТЕ, пође вукући кутију са челом. МРГУД
за њим.
МРГУД: /шапуће непријатно/ Опростите,
опростите, опростите и дозволите.
МРГУД се ломата испред ТОДОРОВИЋА и
плашљиво и неспретно отвара врата пред њим, овај га
одурно гони од себе, али узалуд.
КЕЛНЕР: /Клавиристи/ Истрчао је из кафане.
Видиш ... ни палаинке није појео.
КЛАВИРИСТА: Зашто?
СМОКИ: Ти си га отерао.
КЛАВИРИСТА: /урликне/ Где је Данило?
СМОКИ: Вратиће се.
КЛАВИРИСТА клоне и седне уморан.
КЛАВИРИСТА: Отимајте. Само отимајте.
Од вас човек ни минут не може да буде на миру. Хоћу
да будем сам. Чујеш. Хоћу да будем сам. Нећу никог
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да видим, никог да чујем. Уморан сам. Оставите ме.
Оставите ме бар један дан, бар уторак.
СМОКИ га посматра са пажњом и
разумевањем. Кад КЛАВИРИСТА заврши – СМОКИ
му очима показује на календар који виси на зиду и на
име дана: УТОРАК. Слова заиграју и почну да се
слажу у ређалицу.
СМОКИ: /Клавиристи док титра цртани стих/
Корак, корак
у уторак,
У уторак
Корак, корак.
СМОКИ навиклим и уобичајеним гестом скине
стихове са видела. За разлику од наивног МРГУДА,
КЛАВИРИСТА, кога ништа не може да изненади,
посматра цео марифетлук мрзовољно и скоро
надмоћно. Једва се насмеши
КЛАВИРИСТА: Корак, корак у уторак. Све
краћи корак.
СМОКИ га погледа за тренутак да га одгонетне
и сазна
СМОКИ: Кад ставимо шаке на сто пред очи
као људи.
Као и пред МРГУДОМ и сад СМОКИ ставља
шаке на сто, десну па леву
СМОКИ: /са отвореном десном шаком/ С једне
стране – човек, сам, уморан, на путу или срећан, оран
код куће, свој, а с друге ... /отвара сад леву шаку/
Заједно, разумеш? Са сином на кркиђак.
КЛАВИРИСТА: Јасније, јасније ... или још боље
– ћути.
СМОКИ: Данило те звао у помоћ. Ниси га чуо.
КЛАВИРИСТА: Свирао сам. Кад свирам
ништа не чујем. Чак ни музику. Само нека топлота.
СМОКИ дохвати са столњака јабуке које нису
појели ДАНИЛО и КАТАРИНА.
СМОКИ: Нису стигли да поједу јабуке.
КЛАВИРИСТА: /одсутно/ Нисам ни ја.
СМОКИ је већ устао носећи јабуке
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СМОКИ: Ниси ни ти. Ти си теби важнији од
свих.
СМОКИ пође, КЛАВИРИСТА бело и празно,
споро сазнајући сопствену себичност – гледа за њим.
СМОКИ му затвара, па отвара видик на клавир.
СМОКИ најзад изиђе кроз врата која се окрећу.
КЛАВИРИСТА гледа за њим још неколико тренутака,
устане, махинално дође до клавира и опет сручи нежне
крхке шаке на дирке.
/са клавира опет полети етида из увода/
Камера прати прсте КЛАВИРИСТЕ.
Претапање на грамофонску плочу. Музика је
иста етида. Камера отвара угао. У продавници
грамофонских плоча ДАНИЛО И КАТАРИНА.
ДАНИЛО: То је његова најдража вежба.
Шопенова етида у дес-дуру број 20.
Обоје слушају пажљиво неколико тренутака.
... Ово је ...
КАТАРИНА: Пољак?
ДАНИЛО: Пољак.
КАТАРИНА: Ја волим Пољску. А ти?
ДАНИЛО: /замишљен/ Ја волим овај град.
/дужа пауза/ Не волим Сомбор.
КАТАРИНА: /не гледа га/ Ни ја не волим
Сомбор.
ДАНИЛО: /одлучно/ Купићу ти ову плочу.
КАТАРИНА: Немој. Скупа је.
ДАНИЛО: Купићу је. /Продавачици/ Молим вас
... увијте ми.
Продавачица скида плочу са грамофона и увија
је у леп картонски повез.
ПРОДАВАЧИЦА: /пошто је написала рачун/
Плати на каси.
ДАНИЛО узима рачун и полази према каси.
БЛАГАЈНИЦА: Три хиљаде и пет стотина.
КАТАРИНА прогута скупљену пљувачку кад
чује износ. Мува ДАНИЛА. ДАНИЛО важно забацује
руку у унутрашњи џеп. Изнад њих СМОКИЈЕВА дуга
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рука додаје свој новац Благајници. СМОКИ се још
увек не види, само дуга рука
СМОКИ: /off/ Изволите.
КАТАРИНА и ДАНИЛО се осврћу и угледају
СМОКИЈА. СМОКИ узима рачун са касе. Даје им
јабуке које у кафани нису стили да поједу.
СМОКИ: Заборавили сте.
ДАНИЛО: Али ...
СМОКИ даје КАТАРИНИ плочу.
СМОКИ: Ово је твоје?
КАТАРИНА: Поклонио ми Данило.
СМОКИ: Напољу је диван дан.
Док га КАТАРИНА и ДАНИЛО зачуђени али
са љубављу посматрају, СМОКИ излети, зграби свој
бицикл и пође.
Почиње уобичајена устаљена /музичка шпица/
КАТАРИНА и ДАНИЛО гледају изненађени
једно друго, озбиљни су, онда се бојажљиво, па
храбрије насмеју ... окрену нам леђа. ДАНИЛО
пребаци своју десну руку преко КАТАРИНИНОГ
рамена. Пођу лагано, па потрче баш онда кад мелодија
забрза.
Не сећам се да ли је благајница на крају рекла
БЛАГАЈНИЦА: Баш су слатки.
Одјавна шпица
Затамњење
КРАЈ
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ПРИЧА: А Б Ц Д
Лица: ЉУБИНА „ЗВЕЗДИЦА“, ЛЕПИ ГРК,
ЖИВОРАД, ЦАКИ, ЦАКИЈЕВА ЖЕНА, Г. БАТА
КАРАМИЛИВОЈЕВИЋ, ДЕЦА: ДАФИНА, АЦА,
ЦАКИ IV, БОБ алијас БОГОСАВ, С М О К И
У соби код Љубине „Звездице“. Шиваћа
машина прекривена шустиклом. Дебела, ситно
ондулирана женица, жива, нервозна, скакуће с једне
ноге на другу.
уличних
Бивша
активискиња,
скупљач
чланарина, читалац на читалачким сеансама,
нормирант на радним акцијама. Угојила се од како су
те активности, не њеном вољом, замрле. Умазана
индигом који јој се лепи за прсте. Лењиром извлачи
танке, једва приметне линије и по линијама,
крупнијим словима, пише оловком.
Испод матичног листа, неколико копија. Док
пише, у ствари преписује са умрљаног концепта,
гласно понавља.
ЉУБИНА: „ЗВЕЗДИЦА“
Другу-ци ... Том и том ... У вези указане
потребе за заједничком родитељско-васпитачком
акцијом због деформације у понашању наше деце,
заграда - млада генерација, позивам вас на хитно
саветовање о преузимању одговарајући корака.
... Саветовање ће се одржати у недељу пре
подне у мом стану, зграда Љубина „Звездица“, са
почетком у десет часова. Прилог: Записник
саслушања – изјава моје кћерке Дафине. С другарским
... Љубина „Зве“ ... кројачки радник.
Док она чита, камера може да сиђе на њене
нервозне ноге које штепују по стопали шиваће
машине.
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ЉУБИНА: Тако. Сад ћемо да видимо. Па не
може више тако,другарице моја млада. Да смо ми
тако ... где то води. Скрени једном, скрени други пут.
Е, сад ћемо да видимо.
Пакује отиске копија писама и на коверте пише
адресе.
ЉУБИНА:
Другу
Тодору
биоскопском, кино-раднику, Пожаревац.

Лазаридесу,

Претапање
Код Лепог Грка у стану, пред огледалом. Висок,
црномањаст, танкобрк фићфирић пред огледалом у
које су ограђене и окачене фотографије шест његових
бивших жена.
Грк- лепотан, лепотан по сопственом
мишљењу, али бога ми, и по моме, подигнуте леве
обрве посматра своје бело, беспрекорно обријано
лице.
На поличици испод огледала: помаде, туфне за
пудер и талк, турпије и глодалице за нокте, те три
чаше до пола напуњене водом и хиперманганом у
којима се преламају три вештачке вилице.
Грк-лепотан омирише писмо које је малочас
адресовала Љубина, очекујући, вероватно, љубавну
поруку. Рутински и надмоћно, отвори писмо, али кад
почне да га чита, победнички израз претвори у
чуђенички.
ЛЕПИ ГРК: О, пир аеикон! Шта ово значи?
/ПОГЛЕДА СЕБЕ УПИТНО У ОГЛЕДАЛУ/ Но, лепи!
Шта ово значи? Недеља у десет код Љубине
„звездице“. Но, лепи мој, шта ћемо сад?
/Изврши кратку смотру вештачких вилица
добујући прстима по њима.../
Један, два, три. Један,два три. Забележити у
календар.
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/Вади из џепа телефонски именик./
Субота: пре подне у девет и тридесет рандес
у пошти са Ен. Жиг. Трошковник: кесица ментол или
оџачар грла, укупно осамдесет два. По подне, до прве
представе, чај са сестрама Пе и Де. Лецић.
Трошковник: без трошкова само књига што је
добијена на поклон од покојне Рушке прошле године.
Субота вече: бизнис.
/Покаже прстима како се цепају карте улазнице
за биоскоп, јер је то његов посао./
... Недеља?
Подигне главу и са дивљењем посматра себе у
огледалу.
Недеља у десет. Но, лепи?Слободни смо. Дакле
... Водићу је под ... /БЕЛЕЖИ У НОТЕС/Љубина –
Звездица – шифра: Стела.
Претапање
Љубина дебелим језиком лиже лепак на коверти
на којој пише: Другу земљораднику Живодрагу
Богићу, село Орашје.
Претапање
За столом, дугачком трпезом ... Кршни сељак,
цокће зубима, скине шубару, чеше се по глави и чита
последњу реченицу из писма.
ЖИВОДРАГ:
Изјава-записник-саслушање.
Видим ја колико је сати. Има
некомд да прсне челенка. С другарским поздравом –
хвала, хвала. Чим је другарски има да кошта.
Живодраге, паз шта радиш. Откуд само знају. Е, не
мож човек да прдне, а да не улети у неки записник.
Џабе си мутав, Живодраже, читају ти из памети.
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Звездо, Звездана, звезда те спржила и на ковински
пијац си ме пратила.
Претапање
Љубина завршава последњу адресу. Другу
Цакију, фирмописцу и лакиреру, Пожаревац,
пилићарски пијац.
Претапање
Код Цакија у радњи. Мали човечуљак у плавом
радничком комбинезону,
клечи и исписује нову фирму: Сава Гогић, обућарски
шустер. Невешто, али од срца, црта наивно велику
чизметину. Изнад њега, на зиду радионице урамљена
фотографија Цакета са шест синова, један другом до
увета, сви у истим радничким комбинезонима. Цаки
подигне главу са посла и погледа у крупну жену опет у
другом стању.
ЦАКИЈЕВА ЖЕНА: Која ти је то „Звезда“?
ЦАКИ: Изволи, срце, нешто си питала?
ЦАКИЈЕВА ЖЕНА: Питање гласи ...
/ПРОЦЕДИ КРОЗ ЗУБЕ, АЛИ РАЗГОВЕТНО/ ... која
је то, мисли се: женска особа, - Љубина –
„Звездица“?
ЦАКИ: /ИСТИМ НАЧИНОМ/ Не знам. Не-мам
пој-ма.
ЦАКИЈЕВА ЖЕНА: /ОШТРО, БРЗО/ Немаш
појма? Рекао си: немаш појма! Закуни се у децу!
ЦАКИ: У сву децу?
ЦАКИЈЕВА ЖЕНА: У свих шест Цакија.
ЦАКИ: Деце ми.
ЦАКИЈЕВА ЖЕНА: А ... А Дафина?
ЦАКИ: Деце ми.
Она тек сад покаже писмо, забринута.
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ЦАКИЈЕВА ЖЕНА: Онда не знам ни ја. Читај.
У недељу у десет. Мораћеш да одеш. Цаки почиње
одмах да скида комбинезон.
ЦАКИ: Одмах.
ЦАКИЈЕВА ЖЕНА: Не одмах. У недељу.
Цаки
комбинезон

спремно,

папучарски,

опет

навлачи

ЦАКИ: Разумем. У недељу.
Погледа овлаш једним оком писмо које је још
увек у њеним рукама
... Код Љубине „Звездице“ у просторијама
стана.
Рез
У Љубинином стану. За столом, Љубина и сви
позвани. Лепи Грк, Живодраг и Цаки. Љубина
завршава, очигледно, предугачки експозе.
ЉУБИНА: О томе се, наиме, ради. Чули сте и
саслушали уводно излагање. Налаз, предлог, закључака
и мера које треба предузети. Ствар је озбиљна,
девијације су нагомилане, материјал-чињенично
стање говоре. Отварам дискусију.
Сви ћуте. Грк танким усницама грицка
цигарету, Живодраг подигне главу, отвори уста као да
би хтео нешто да каже, тренутак држи отворена уста,
онда зграби шубару са стола и онако како је ставља на
главу тако затвара уста. Цаки нервозно трепће и
шкраба по столу имена деце: Цаки: I, II, III, IV, V, VI.
Уоквири и снажно притиска рам око Цакија IV.
ЉУБИНА: Ко се први јавља. Немојмо, другови,
да чекамо.
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ЛЕПИ ГРК: О, пир аеикон! До преко сто
ђавољих марифетлука. Ситуација је – компликејшн!
ЖИВОДРАГ: Ви како сте у школи учили, а
мојем Богосаву, зна се, ће прсне челенка, раскућнику и
кокошару.
ЦАКИ: /ЗБУЊЕН ВРТИ ГЛАВОМ И НЕ ЗНА
ДА ЛИ ДА ПРЕТИ ИЛИ НЕ ЗНА ОДАКЛЕ БИ ДА
ПОЧНЕ И ШТА БИ/: Ех, Цаки, Цаки! Зар тако твом
оцу, њему који се жртвовао за децу и кућу? Зар тако?
Њему да лакираш фијакер? Њему? Ради Бугарину?
Нашем породичном душманину? Пу! /Хтеде да пљуне
али се освести/ Извините!
ЉУБИНА: Другови, не вреди да опортунирамо.
Ми морамо оштро и бескомпромисно да реагујемо,
примењујући истовремено појединачне, индивидуалне
и комплексне васпитно-поправне мере. Ја сам
размислила и донела једнодушан закључак, заказујем
мојој Дафини разговор о узроцима скретања.
ЖИВОДРАГ: Ви сте, видим, сви школци и од
књиге и знања људи. Ја из своје простоте, зна се –
Богосаву не гине силна батина. Пола због пилића и
морке, јаооој! /КАД ГОД СПОМЕНЕ МОРЧИЋЕ, А И
КАСНИЈЕ, ЗАЈАУЧЕ/ Полак због прпе што сам је
наухватио овим позивом. Две-три грознице су ме
скрозирале. То неки има да плати. А ко? Зна се!
ЛЕПИ ГРК: Од мог Александра се томе нисам
надао. /ЛИКУЈУЋИ/ Иначе, признајем – штос је
добар, лукав, препреден, америчко-аргентинског
жанра.
ЉУБИНА: Дафина ће морати да превазиђе,
наравно – дијалектички и у једном развоју.
Док су се овако родитељи вајкали и договарали
кадар су, мало по мало, освајала њихова деца, баш
онако како су их родитељи помињали.
Прво Цаки IV, Цакијев син мали, шиљоноси
лукаво у плавом радничком комбинезону као и отац
му, онда Дафина – Љубинина кћи у црном џемперу,
мини сукњи и црним чарапама, па Богосав алијас БОБ,
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Живодрагов син, раздрљен са ланчићем око врата и
трегерима на којима висе бриџ панталоне од шајака,
на ногама беле, дубоке патике са дебелим ђоном. На
крају Аца – Грков син, контемплативни тип, са дугом
косом и тамним наочарима.
Чим је Љубина завршила своју реплику, кадар
су сасвим заузели млади. Они су снуждени, оборених
носева. Чучнули су и забили браде у висока колена.
Седе, можда, на степеништу које води у подрум.
ДАФИНА: Друштво, ми смо, изгледа, сасвим
уфитиљили ствар.
Један за другим дечаци подижу главе и без речи
гледају бело и празно. Онда се изјашњавају један за
другим.
АЦА: Сасвим.
ЦАКАН IV: Скроз на скроз.
БОБ: Ди-би-дуз!
ЦАКАН IV: /ДАФИНИ/ То треба њој да
захвалимо.
БОБ: /ДАФИНИ/ Хвала, сејо,ти си нас отерала
у гроб. Је л' треба нешто да платио за вожњу?
АЦА:
/КЛАТЕЋИ
СЕ,
ФИЛОЗОФСКИ/
Судбина, дечки. Кенеди –ствар.
„АБЦД“ Аца – Боб- Цаки, плус Дафина, ВИС АБЦД –
растур! Капитулација тотала. Дафина није крива –
судбина хороскопија.
ЦАКАН IV: Гле, молим вас! Да није
трепетљика трепетала,довече бисмо имали прву
пробу. Овако ...
/Покаже на Дафинин језик - да је ландарао без
контроле./
БОБ: Овако ... О, јесенске дуге ноћи, ој ...
Живодраг ће да ме среди као шарана за светог
Николу.
ДАФИНА: /ЗАПЛАЧЕ СЕ, АЛИ БРЗО
ЗАУСТАВИ/ У реду, друштво. У реду./ОНДА
ВРИСНЕ/ Шта сам могла? Кажите, шта сам могла?
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Еј, Боб, шта сам могла? Заклела ме моја „звезда“.
Дај, каже, часну омладинску. Како да је слажем?
АЦА: /КАО ПРЕ/ Али ... Пир аеикон до преко
сто педесет марифетлука, шта сад да радимо?
ЦАКИ IV: /КАО ДА СЕ ОДЈЕДНОМ
ДОСЕТИО/ Како би било? ...
БОБ: /ОДМАХ СЕ ДОСЕТИО О ЧЕМУ ЦАКИ
IV МИСЛИ/ Ако он не спасе, нико неће!
ДАФИНА: /И ОНА СЛУТИ НА ШТА МИСЛИ
БОБ И ЦАКИ IV, ОБРИШЕ
ОСТАТКЕ СУЗА/ Мислиш?
АЦА: /СКИНЕ НАОЧАРЕ И ХЛАДНОКРВО/
Наравно. Да га зовемо. Важи? Три – четири!
СВИ: /СВИ У ГЛАС, ГРОМАК, МРТВОГ БИ
ПРОБУДИЛО / Смо-ки! Смо-ки! Смо-ки!
Смоки скочи са берберске столице у којој га је
берберин таман насапуњао и оштрио бријач. Зграби
пешкир и у трку се обрише. Јурне, узјаши на бицикл и
појури улицом. Уобичајена јурњава, уобичајени
анимирани филм, уобичајена музика. Смоки долети
без даха, па пред ВИС АБЦД.
СВИ: /У ГЛАС/ Помагај, брале ...
БОБ: ... Обрали смо и бостан,и репу, и
сунцокрет, а нарочито белу раду.
АЦА: /ХЛАДНОКРВНО/ Знаш о чему се ради ...
СМОКИ: /ХИТРО/ Знам. Све знам.
Сви скоче као опарени, једино Аца се понаша
још увек хладнокрвно.
АЦА: Откуд?
Смоки из унутрашњег џепа извади један
пресавијен табак.
СМОКИ: Прочитао сам записник са Дафининог
саслушања.
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Е, сад и Аца устане пресечен и престрашен.
АЦА: Мајке ти?
СМОКИ: Од речи до речи. Ти си ... /ОБРАЋА
СЕ АЦИ/ Ти си пре неколико дана посетио, другу,
четврту, пету и шесту жену твог оца лепотана
Грка, што цепа карте у биоскопу „Централ“ и
позајмио у његово име 5.000 динара. /ЧИТА/ „На име
коричења
албума
фамилијарних
фотографија
снимљене док су именоване биле у брачном односу са
Грком. /ОБРАЋА СЕ БОБУ/ Ти си у прошли петак на
пијаци продао 30 јаја, два пара пилића и пар морчића
које си ... /ЧИТА/ „затајио из породичног
домаћинства. Ти си ... / ЦАКИЈУ IV/ сам, без очевог
знања и дозволе, лакирао фијакер Раде Бугарина, док
ти је отац, Цаки први и најстарији, ишао за
материјал у Београд.“ Приход у непознатом износу ...
/ЧИТА/ си утајио и плус тога лакирао си фијакер
човека с којим твој отац не говори, а ти си ...
/ДАФИНИ/ продала антикварници комплет „ЖЕНА
ДАНАС“, од 45 ... комплет „ЗОРУ“ такође од 46 ... и
комплетну едицију „Наш напредни СОВЕЦЗ од 12
књига које је твоја мајка чувала као заставицу ...
Чим би коме од чланова квартета прочитао шта
је урадио, тај би сео без речи покошен оптужницом.
Смоки их сад гледа снуждене и покошене.
СМОКИ: Зашто? Зашто? Питам ја вас?
Сви ћуте, сви ником поникоше.
СМОКИ: Зашто? И то знам. Рекао ми је
господин Бата Карамиливојевић.
ЦАКИ IV: /ПРОГУТА ПЉУВАЧКУ/ Господин
Бата?
СМОКИ: Лично ... Могу да проверим још
једном.
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Маши се телефона иза паса и изабере бројеве.
... Ало ... Господин Бату желим на апарату.
/На другој половини екрана појави се Бата са
слушалицом./
КАРАМИЛИВОЈЕВИЋ: Господин Бату имате
на апарату. Дозволите да извадим вату.
/Чачка уво, из увета вади замотуљак вате./
... Које добро?
СМОКИ: Поводом електричних гитара за које
смо вам уплатили аванс од 62.000 бруто старих.
КАРАМИЛИВОЈЕВИЋ: /ТРГНЕ СЕ/ Ах, овај ...
Наравно. Сваког тренутка очекујем свог човека из
Беча, послао ми је проспекте. Гитаре су,видећете,
једном речи – телефункен, блаупункт.
СМОКИ: Хвала, само толико.
Хитро. Приметио је да госин Бати клизе
наочари низ нос.
... Пазите госин Бато, падоше вам наочари.
Ваистину. Г. Бати се срозаше наочари низ нос и
он их брже-боље, прихвати и врати на своје седло. Тек
сад се освести да их телефонски саговорник није могао
видети. Сумњичаво дрмуса главом и мумла.
КАРАМИЛИВОЈЕВИЋ: Нису чиста посла. То
мора да је онај Лафајет из Чачка што ме натоциљао
с оном шклопоцијом од инкубатора.
Бата спушта слушалицу и поново ставља вату у
уво.
Смоки опет пред запањеним ВИС-ом.
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СМОКИ: Шта ћемо сад, а? Бобе, скраћени
Богосаве, Живодраг не може никако да заборави
морке.
АЦА: /ЦЕРЕБРАЛНО/ Дозволите,Смоки, једну,
више-мање, опаску. Схватате ли наш млади, ноби
сензибилитет? Ми меким стварима, перју, јорганима,
моркама и уопште фетишу ствари и ситнице,
претпостављамо – мјузик и ритам, као такав.
СМОКИ: /УВРЕЂЕН/ Пајзи, богати. Пајзи,
пајзи. Де ... понови. Пир аеикон: /ИЗМЕНИ ИЗРАЗ И
ИЗ ШЕГЕ ПРЕЂЕ У ГРДЊУ/ Марш одатле.
АЦА: /УВРЕЂЕНО/ Ми сили претпостављамо
флегму, хоћу да кажем.
Смоки га широком шаком ухвати за главу и као
завртањ заврне је тако да је окрене према плакату за
филм „Одавде до вечности“ чија слова заиграју и
сложе се у стихове народне.
Иш, пауне златопере
Не шетукај, не загушуј,
не шопоћи, не клопоћи
спусти твоја златна перја
и рашири џузел репа ...
Аца збуњен скине наочари и протрља очи,
трепће и покушава да достигне висину тренутне
ситуације.
АЦА: /НА СИЛУ ХЛАДНОКРВАН/ То је
народна ствар, фолклорни фазон, бомбиш трик, то је
...
СМОКИ: То је: кмеза, увијање, киша око
Крагујевца, тоциљање и бежи-бежи, талијано. Ствар
је, браћо и сестрице, сасвим проста. Преварили сте,
насанкали сте старију генерацију. Освета се спрема.
Шта да се ради?
БОБ: Спасавај, Брале, како знаш и умеш. Мој
Живодраг не зна за фер-плеј, пресешће ми мјузик.
ДАФИНА: Не богоради, Боб. Смоки ће удесити.
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СМОКИ: /ДАФИНИ УПИТНО/ Зихер, сејо?
Откуд знаш? Шта си ми ти? Женин брат?
ЦАКИ IV: Немој си неки. Ако хоћеш спасавај,
ако нећеш ...
БОБ: Одосмо пешке у бунар у тамној шуми.
СМОКИ: /ДУГО ИХ ГЛЕДА КАО НА
СМОТРИ, ОНИ ОЧЕКУЈУ/ Хоћу. Хоћу!
Претапање
Лепи Грк опет пред огледалом и пред сликама
својих бивших жена.
ЛЕПИ ГРК: Но, лепи? Мало сте збуњени, ако
смем да приметим. То шкоди, ствара боре на челу.
Осмех, молим, плиз. Тааако!
/Насмеши се заводнички, али му осмех не титра
дуго на лицу./
Бриге, лепи, бриге. Треба да поведеш рачуна о
Александру. На крају, чему то води, не? Ако овако
настави, ништа од хепиенда: /ИМИТИРА АЦИН
ГЛАС/ „Послао ме Грк, молим пет хиљада.
Схватате, не?“ /ЖЕНАМА НА ФОТОГРАФИЈАМА
СА ЉУТЊОМ/ На вас, наравно, на вас се љутим,
љубави моје .../ПРВО ДОБРИЛИ, У ГОРЊЕМ ЛЕВОМ
УГЛУ/ Зашто, Добрила? Лепо сам ти још педесет
друге говорио: не веруј трговачким помоћницима. Ти
си побегла са Драгишом. Јуф, грдна мустра –
пословођа прве самопослуге у Источној Србији:
/СВЕТИ ЈОЈ СЕ ПЕСНИЦОМ О ПЕСИЦУ/ Ако, тако
ти и треба. Зашто си му дала паре? /ДРУГОЈ ЖЕНИ,
АНЖЕЛИ, У ГОРЊЕМ ДЕСНОМ УГЛУ/ А ти,
Анжела? За тебе се највише чудим. Откуд ти паре?
Еј, женска главо, знаш ли шта су данас пет
хиљада?Два пара веша. Еј! /ТРЕЋОЈ/ Драгице,
Драгице! Добро, ти си таква - дашна, лакомислена,
брза. Послао сам те на курс у Нови Сад на два дана
четрдесет седме, а ти си се вратила марта педесет
87

осме. Је л' то лепо? Не, кажи! Је л' то лепо?
Уосталом, зашто се ти буниш? То ти је за оно шалче
што ми ниси
вратила. /ЧЕТВРТОЈ, НА
ФОТОГРАФИЈИ У КУПАЋЕМ КОСТИМУ/ Ти ћути.
С тобом немам шалу, с тобом нећу да говорим,
невернице клета. Елизабето једна. Међу нама је
свршено.
У огледалу пренеражени Грк угледа СМОКИЈА
обучен у
парадну црну предратну жандарску
униформу. Смоки војнички стане и тресне пету о пету.
СМОКИ: Дозволите да вам се обратим.
Жандармеријски поднаредник Коста Копривица.
Лепи Грк се окрене разрогачен и збуњен.
Почиње да замуцкује.
ГРК: Ко ... ко ... ко ...
СМОКИ: /ОДСЕЧНО/ Коста.
ГРК: Ко ... ко ... ко ...
СМОКИ:
/ОДСЕЧНО/
Копривица.
На
располагању.
ГРК: Поводом?
СМОКИ: Знаш добро којим поводом.
ЛЕПИ ГРК: А ... /ПРИСЕТИ СЕ И
ИЗВЕШТАЧЕНИМ ОСМЕХОМ/ А ... а оно? Памтим,
памтим, како да не памтим. Шесдесет динара, зар
не? Давно, давно је то било, октобар, новембар,
тридесет и шесте – танцшул код професора
Јеромљенка.
СМОКИ: Тачно. Од речи до речи, само ти си
научио и аргентински танго, и енглиш валс, и
фокстрот, и кубану, а ја ... платио сам школарину и
... ништа од тога. Само оно што сам знао од рођења:
четворка, стара влајња и мустапић коло. Бар да си
ми рекао: хвала, Коста. Ништа.
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ГРК: /ИЗВИЊАВАЈУЋИ СЕ/ Отишао си.
Никад те више нисам видео. Ево – хвала, хвала, боку,
данке.
СМОКИ: Не – данке, него шест предратних
банки. Школарина за танц-шул. Ти ниси имао да
уплатиш господину Јермољенку, ја сам уплатио.
Становали смо заједно. Ја сам уплатио, али ...
маневри, само што је почео течај. Једино сам научио
да се у игри полази као у војсци – левом. А кад сам
отишао ... шта је даље било? Признај?
ГРК:
/ПОКУЊЕНО/
Опрости,
Коста,
сиротану. Моја душа је хтела да научи окретне игре.
Обукао сам твоју униформу и чизме, док си био на
маневрима, нацртао сам бркове и ... научио да плешем
под твојим именом. Ево, убиј сад или прими ових
наших шесдесет.
СМОКИ: Ништа од тога. Само руку.
Смоки пружи помиритељно своју десницу.
Збуњен Грк погледа и замахне својом десницом. Шаке
пљесну једна о другу.
СМОКИ: Договорено. Александру не сме да
фали длака са главе, женама врати у пет рата његов
дуг. Јасно!
/Грк је тек сад запањен/
ГРК: Али, Коста, Костице ... Кочо ... Какве
везе, мислим – зашто? Зашто Александар?
Смоки чврсто држи Гркову шаку у својој, не
пушта је за живу главу.
СМОКИ: Твоја превара у танц-шулу тридесет
шесте, Ацина превара јуче – то је исто. Договорено?
Обе се бришу.
Грк прихвата ситуацију и још једном моли
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ГРК: Једино оно ... знаш оно ... ако би могло у
десет рата.
Покаже на жене.
Претапање
Код ЖИВОДРАГА Живодраг деље колац и
певуши на народски.
ЖИВОДРАГ: /ПЕВУШИ/Пребит ћу га, обрат
ћу га, раскомадат га. /ПЉУНЕ У ШАКЕ/. За јаја ми
није жао,није, мајке ми! Кокошке ми није жао, није,
мајке ми! Ал' морчиће да прежалим нећу никада!
/ПЉУНЕ У ШАКЕ/ Пребићу га, одрат ћу га,
раскомадат га. /ПЉУНЕ У ШАКЕ/
Појави се Смоки обучен у сељачку антерију,
мало рамље на десну ногу. Пљуне и он у шаке и засуче
рукаве, извади из недара шпил карата и стави на
трпезу пред Живодрага.
ЖИВОДРАГ: Псујеш моју мајку сељачку?
СМОКИ: Сеци, Живодраже, лагаријо!
Живодраг сече карте и карту коју је пресекао
окреће према себи да је
Смоки не види.
ЖИВОДРАГ: /ЛУКАВО/ А? Мислиш мен' да
напудиш?
Смоки не гледајући у карту
СМОКИ: Дама – фрајла – варошка – треф –
детелина са три листа
једном речи: Бо-жи-ца-ми-си-на.
ЖИВОДРАГ:Мисина?
Смоки ћути и дубље заврће рукаве.
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ЖИВОДРАГ: Шта сам ја крив, Љупче? Кажи,
Жути. Шта сам ја крив!
СМОКИ: Ко јој је напунио тинтару док сам ја
био у кадру? Ко јој је рекао да ми се суши колено? Ко
јој је писао из Македоније? „Еј, Божице, другарице,
твој жути је пао под болест, суши му се десно
колено, овде ће да га огласе за шкарт“. Потпис. Твој
пријатељ и знак питања. Ко је то писао? Не знаш, а?
А ко је писао њеном Миси: „Будући Божицин-шкарт,
болестан по целој снази.“ Ко?
ЖИВОДРАГ: Па ти си се, после, Жути, је ли?
Добро удомио. Фали ти? Отишао си у преко. Имаш
све. Ковин је то, еј!
Смоки певуши исту песмицу и дубље заврће
рукаве.
СМОКИ: /ПЕВУШИ/ Пребит ћу га, обрат ћу
га, раскомадат га ...
ЖИВОДРАГ: /СПРЕМАН ЗА МАКЉАЖУ/
Ког, бре, Жути?
СМОКИ: Зна се.
Смоки пресече поново карте и не гледајући
потури нову карту Живодрагу под нос. Зацакли
црвени жандар.
СМОКИ: Жандар – власт – црвена – коцка,
једном речи: ко је продавао у петак на ковинској скели
без пасоша два бикчета цигла боје? То јест, ако
знаш? А због шапа и слинавке забрањена је трговина
нежигосане рогате, марве, а?
/Живодраг тек сад види да шале нема./
ЖИВОДРАГ: Жути, колико кошта?
СМОКИ: /ВРТИ ГЛАВОМ/ Па ... од два месеца
на горе ...
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ЖИВОДРАГ: Жути, колико кошта, не марим
ни жуто да дам.
СМОКИ: /СТРОГО, ОЗБИЉНО, УНЕСЕ МУ
СЕ У ЛИЦЕ/ Богосаву не
сме да фали длака са главе, у противљењу ...
/Опет расече шпил, опет не гледа карту, опет
Живодрагу под нос/
... црна петица – пет месеци - сто педесет
дана, плус новчана, обашка – брука!
ЖИВОДРАГ: /БУНИ СЕ/ Богосав је моја рана,
моја снага. Ја са њега располажем.
Смоки извади сад шестицу па Живодрагу под
нос
СМОКИ: Не знам тачно. У закону може да
буде и шестица, шест месеци у пролеће када цвета
цвеће. Плус као пре.
ЖИВОДРАГ: Али Богосава морам, Жути,
морам бар једанпут, због морке.
СМОКИ: Једанпут?
ЖИВОДРАГ: /САД ЗАДОВОЉАН И СА
МАЛИМ/ Само једанпут.
СМОКИ: По дебелом месу?
ЖИВОДРАГ: /ПОМИРЉИВО/ Кад не може
иза ува.
/Р е з.
Крупно један Бобов крик./
БОБ: Јао!
Р е з – Претапање.
У Цакијевој радњи. Цаки и његова жена.
ЦАКИ: Нешто сте рекли, срце?
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ЦАКИЈЕВА
ЖЕНА:
/ОСОРНО/
Рекла:
Ђаволска, белосветска, посла. То води на рђаву
страну. У овим годинама, толика преваранција. Ни
бог не може да сачува.
ЦАКИ: Шта може и он јадан човек. Мислим –
бог. Је ли? Шта може? Спасао би, није да не би, али
ко ће са данашњим мангупима. Све да опростиш – и
киселину, и фирнајз, и полумасну, и ланено, и лак ...
вода донела, вода однела
Али да лакира фијакер нашем породичном душманину,
коме Цакијеви нису рекли ни „добар дан“ ни „задавио
се да богда“, а камо ли да их псују, већ осамдесет
година како је стара бугарштина рекао старом
Цакију, бог да му прости ...
/ПОКАЖЕ НА СТАРУ, ПОЖУТЕЛУ МАЈСТОРСКУ
ДИПЛОМУ УРАМЉЕНУ ПОРЕД СЛИКЕ/ ... рекао
старом Цакију да је ћорав, плус да замуцкује. То нема,
то нигде нема, то не може један Немац да измисли.
Срце, бре жено, да се тако изразим ... срце да пукне
човеку. Враћам се ја из Београда, пола десет, фијуче
ветар, воз улази у спољну станицу, а ја се мислим:
„Сад напољу штипа, сва три варошка фијакера на
станици. Па по реду ... поштеним, правим
фијакеристима цакле точкови, амови и фењери,
фркћу коњи, а само његов Раде Бугарина, цери,
напукао. Нико неће да га погледа. Тако му и треба.
Огуљена руда, наборана, рапава кожетина, прљав. Да
извадиш марамицу из унутрашњег џепа, очи да
обришеш. Али ... /КРИКНЕ/ Хоћеш! Цакли! Сија!
Звони! Кукуриче од лака и боје. И ко да га удеси? Ко?
ЦАКИЈЕВА ЖЕНА: /УЗДИШЕ/ Цаки, Цаки.
Наш Цаки мали.
ЦАКИ: Цаки чеврти. Први степен, други,
трећи степен, четврти ... Срце, нешто за умирење
или нешто за умирање. Брзо.
Појаљује се Смоки. Широка боемска лептир
машна, глумац-каботен, блазиран до пријатне мере.
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СМОКИ: /ЦАКИЈЕВОЈ ЖЕНИ КАБОТЕНСКИ
И ТЕАТРАЛНО/ Благослов на твоје борно чело
бремена жено!
ЦАКИЈЕВА ЖЕНА: /УПЛАШЕНА/ Цакија?
СМОКИ: Мог врлог друшкана и пријатељчину.
Делили смо некоћ, давно, давно, добро и зло, ваљашно
и киселасто. Масторица?
ЦАКИЈЕВА ЖЕНА: С њим ја сад делим оно –
како беше? – Ваљашно и дебељушно.
ЦАКИ: /ИЗНЕНАЂЕН/ Рудолф?
ЦАКИЈЕВА ЖЕНА: /СУМЊИЧАВО,ВРТЕЋИ
ГЛАВОМ/ Рудолф.
СМОКИ: Преварени Рудолф. Остављен на дну
цедила у сред зиме тридесет четврте. На пола
турнеје. Без кучета и мачета, без друга. Паре сам
одувек – презинг, једино – дар, поклон свевишњег,
једино – запомагање талентованог театром
зараженог срца. /МАЛИ АЛИ ПЕРФЕКТНО
ПРОСТУДИРАНИ УСКЛИК/ Напред, Рудолфе,
шчепај својим талентованим шакама судбину,
заборави увреду и понижење, заборави превару и
увреду твог бајаги пријатеља Цакија. О, стисни срце,
Рудолфе, племенити и истрајни.
ЦАКИ: Да ти кажем Рудолфе, да ти објасним
... да ти ... да ти кажем ...
СМОКИ: Без казе и без објашњења. Побегли
смо заједно од куће у позориште, ја да глумим, ти да
црташ и фарбаш кулисе. Чим си први пут огладнио ти
си клиснуо.
ЦАКИ: Али, Рудолфе, схвати ...
СМОКИ: Увреду само на један начин можеш
да спречиш са могу напаћеног срца.
ЦАКИЈЕВА ЖЕНА: Какву увреду?
ЦАКИ: Како да је сперем, Рудолфе?
СМОКИ: Зар вам није признао,домаћице?
ЦАКИЈЕВА ЖЕНА: /СКОРО ВРИСНЕ/ Цаки!
ЦАКИ: /ЖЕНИ, ПОКУЊЕНО/ Ја сам, овај,
једном кад сам био мали, мали
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као, као ... као Цаки IV, побегао из дућана и из куће и
малао кулисе у путуjућем позоришту.
ЦАКИЈЕВА ЖЕНА: /ПРЕНЕРАЖЕНО/ Цаки,
забога! Ти!
ЦАКИ: Опрости, срце ... /ПОКУЊЕНО
ПРИЗНАЈЕ И ОНАЈ ПОСЛЕДЊИ НАЈВЕЋИ ГРЕХ/
Опрости, срце, једном, само једном, кунем се, играо
сам трећег момка у „Ђиди“. Једном кад је Ђорђевић
угануо ногу.
ЦАКИЈЕВА ЖЕНА: /УБРЗАНО ДИШЕ КАО
ПРЕД СРЧАНИ НАПАД, ЦАКИ ЈЕ
ПРИДРЖАВА/ Ух, ух ... срце ...
ЦАКИ: Онда сам ...
СМОКИ: У фебруару, у сред зиме ...
ЦАКИ: Рудол зна.
СМОКИ: /ПОБЕДОНОСНО, ОСВЕТНИЧКИ/
Побегао, подвијеног репа се врати у дућан. Оставио
је, борна жено, оставио је друга који је заједно с њим
побегао у позориште. Оставио га да се потуца и гине
сам ... /БАЈАГИ ЛЕЖЕРНО И ПРЕЗРИВО/ Шта му
сад вреди: две куће, једна у бањи, ордење,
фотографије у свим трафикама ... шта је то?
Ништа. Ја се тога резилим. Моја душа је пукла.
Пријатељ ме оставио.
ЦАКИ: Како да оперем, Рудолфе?
ЦАКИЈЕВА ЖЕНА: Шта да переш, Цаки?
Ваљда ја перем у кући.
ЦАКИ: Ћути, срце, не знаш. /РУДОЛФУ/ Како,
Рудолфе?
Смоки позива прстом Цакија овај са страхом
приђе. Цаки њему шапуће на уво.
СМОКИ: /ЦАКИЈУ НА УВО/ Ш ... ш ... ш ... не
сме да фали длака са главе ...
ЦАКИ: /ЗБУЊЕН/ Али ...
СМОКИ: /ОПЕТ НА УВО/ Ш ... ш ... ш ... ш ...
ни једна длака!
95

Цакијева жена наравно ништа не разуме.
Претапање
Љубина још једном пребројава давно освојене
прелазне заставице са радних акција које би, сигурно,
пропале и иструлиле да их она овако брижно не чува
од мољаца и заборава.
ЉУБИНА: /БРОЈИ/ Девет пута ударна, четири
специјалне. Десет, једанаест.
Занесену у бројању прекине је Смокијева
испружена рука која из уредно сложеног реда отме
дванаесту заставицу. Смоки је обучен у бригадирско
одело.
СМОКИ: Здраво, здраво, здраво, али ова
дванаеста није извојевана ударнички него на превару.
Македонци су били бољи. Они су пребацили план за
двеста десет, а твоји само сто деведесет. Дај часну
реч ако није.
ЉУБИНА: Часна реч, тако је.
СМОКИ: Шта је тако?
ЉУБИНА: Македонци су били бољи.
СМОКИ: Али ... откуда онда заставица овде?
ЉУБИНА: /САМОКРИТИЧКИ/ Погрешила
сам, друже команданте!
СМОКИ: Нормирац и маркирант не смеју да
погреше.
ЉУБИНА: Погрешила сам. Признајем, кајем се.
Трудићу се да се грешке у будуће не понављају. Дајем
часну реч.
СМОКИ: Чекај, чекај. Да ли си погрешила или
преварила?
ЉУБИНА: /СТИДЉИВО И СА ПРАВИМ
КАЈАЊЕМ/ Преварила сам, друже команданте! Срам
ме било! /КРОЗ СУЗЕ/ Криво ми је било да македонска
бригада буде боља. Преварила сам.
СМОКИ:Како?
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ЉУБИНА: Заменик команданта ми је гледао
кроз прсте. Подметнула сам му исправљене радне
листе.
СМОКИ: Зашто ти је гледао кроз прсте?
ЉУБИНА: /НАЈСТИДЉИВИЈЕ/ Једанпут сам
га, за двадесет и девети новембар, пољубила у образ.
Злоупотребила сам поверење. Казните ме, друже
команданте!
СМОКИ: Опростићу ти, помиловаћу те.
ЉУБИНА: Немој, друже команданте, немој,
молим те. Казни ме. Види како сам се угојила.
СМОКИ: Наређујем ти да опростиш грешку
твојој ћерки Дафини. Наређујем ти да схватиш да су
дечје грешке, Ацина, Цакијева, Бобова и Дафинина,
мање или бар исто толико велике, али не веће, од
грехова лепог Грка, Живодрага, Цакија и нормирца
Љубине „Звездице“. Наређујем ти, даље, да
убедиш ...
ЉУБИНА: /СРЕЋНА ШТО ЈЕ ПОСЛЕ 10
ГОДИНА
ДОБИЛА
НАЈЗАД
ЗАДУЖЕЊЕ,
САЛУТИРА/
Разумем,
друже
команданте.
Опростити, схватити, убедити!
СМОКИ: Труди се, „Звездице“. Добићеш –
значку!
ЉУБИНА: /КРИКНЕ ОД СРЕЋЕ/ Значку?
Претапање
Опет на степеништу које води у подрум.
Квартет АБЦД ишчекује са надом завршетак
Смокијеве мисије добре воље. Долази Смоки
мрзовољан и нерасположен, али клинци су
одушевљени. Пљескају. И трупкају ногама.
СВИ: Је, је, је, је!
Смоки се премешта с кука на кук, онда се
тргне, клинци умукну и ућуте.
СМОКИ: /СТРОГО/ Мајмунаријо!
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Дечаци и девојчица су претрнули, чак и Аца
који скида тамне наочари кад је нај-највећа прпа.
Смоки се одједном разгали и заигра, истина само
тренутак.
СМОКИ: Је, је, је, је! /НАМИГНЕ ИМ, ПА
ДРУГАРСКИ/ Видели сте? Видели сте како то чича
ради. /АЦИ У ЛИЦЕ/ Крвав фазон, часна реч!
/ОСТАЛИМА/ Да сад одморимо шалу, а?
Деца се уозбиље.
СМОКИ: Проблема још два. Први: господин
Бата.
Смоки се поклони дубоко, дубоко, тако да
камери отвори г. Бату Карамиливојевића који је стајао
иза њега. Деца разрогаче очи, запањени изненадним
гостом.
КАРАМИЛИВОЈЕВИЋ: С особитим
поштовањем ...
Пружа деци коверат са црвеном машницом
... Човек, мој човек из Беча, страдао је на
царини, новац враћам, умањен за 10% уобичајене
провизије. С особитим поштовањем. Можете
рачунати на моје услуге.
Смоки се из дубоког поклона усправи и опет
покрије г. Бату који нестане за његовим леђима.
СМОКИ: Проблем други.
С В И: /ПОГРУЖЕНО/ Срам нас било!
Затамњење
КРАЈ
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ПРИЧА: ПОД ТУЂИМ ШЕШИРОМ
Л И Ц А: ИВАН, младић, ТОМА, његов брат,
МАЈКА, њихова, портир ЖИВКОВИЋ, СМОКИ
Велика, пространа, раскошна канцеларија –
кабинет. Писаћи, храстов изрезбарени сто, дугачак сто
за конференције, мала клупска гарнитура ...
Ормари са књигама ... Бифе у плакару. Тешка завеса ...
уметничке слике на зидовима. Тепих је савијен у
ролну и усправљен у једном углу.
Један младић и један дечак, браћа, гланцају
паркет специјалним нанулама. Лица су им ознојена.
Старији младић се зове ИВАН,млађи ТОМА.
ТОМА: Нећу више. Не могу.
ИВАН: /БРИШЕ ЗНОЈ СА ЧЕЛА/ Готови смо.
Сад ... час гимнастике – вежбе разгибавања.
ТОМА: Ја сам се разгибио. Доста ми је. Нећу
моћи да се згибим месец дана.
ИВАН: Клин се клином избија. Један, два, три,
четири.
Почиње обичну једноставну вежбицу шведске
гимнастике. Тома га уморан и пребијен од тешког
посла посматра.
ИВАН: Хајде ... видећеш како ћеш кроз пет
минута опет бити одморан и чио. Један ... два ... три
... четири .... Уосталом, немој да почнем ја да те
разгибам. Хајдемо доле. Десет згибова и – готови смо.
Обојица легну на под, подупру се рукама и
снагом мишића руку подижу се и спуштају.
ТОМА: Један!
ИВАН:Два!
ТОМА: Три! Четири нећу издржати. Пашћу!
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ИВАН: Мораш. Четири, пет!
ТОМА: /ЈЕДВА СЕ ПОДИЖЕ/ Шест! Друго си
ти.
ИВАН: Седам! Можеш, можеш још. Осам!
Мораш.
ТОМА: Де-вет!
ИВАН: Десет!
Иван скочи бодар, Тома остане да лежи на
тепиху.
ИВАН: Шта је? Балдисао си? Да те подигнем?
ТОМА: /ДАХЋЕ УМОРАН/ Ништа, ништа.
Сам ћу. Могу.
ИВАН: Можеш? Још пет пута, а?
ТОМА: /КЛОНЕ ОПЕТ/ Ти си за циркус.
На вратима се појављује старија жена у
црнини. То је њихова МАЈКА, чистачица.
МАЈКА: Томице, шта је било?
Браћа подигну главе и насмеју се обрадовани
МАЈКОМ.
ТОМА: Готови смо. Још само да простремо
тепих.
МАЈКА: Оставите, децо, сама ћу!
ИВАН: /С НАБУСИТОМ ЉУБАВЉУ/ Ћути,
молим те. Овде би пао
штајерски коњ, а ти ... немаш ни четрдесет кила ...
МАЈКА: Ја има два сокола ... два сина!
ИВАН: Укупно: четрдесет кила и два сокола!
ТОМА: Скоро смо готови. Само да простремо
тепих и господин може да гази.
МАЈКА: Он је добар, пажљив, душеван човек.
Увек има разумевања и није од оних ... знаш ...
незгодних и ћошкастих.
ИВАН:Баш ме брига!
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Мајка одлази до бифеа и отвара га. Бљесну
разна пића, кутијице и бомбоњере.
МАЈКА: Да вас послужи мајка? За малог ...
/ПОКАЖЕ НА ТОМУ/ бадем
и чоколада са лешником ... за маторог ... /МИСЛИ НА
ИВАНА/ једна чашица вина. Добро је за крв.
Иван строго погледа, Тома радознало приђе
изненађен бифеом.
ИВАН: То није наше, Томо!
МАЈКА: /ПРЕКОРНО/ Не будите на крај срца,
децо! Не будите детињасти. Ово није ни његово.
Разумете? ... Послужите се, узми Томо.
ИВАН: Мама, остави им то.То је њихово.
Наше је код куће.
МАЈКА: Боже, боже, сине! Зашто се љутиш?
Да му можда не завидиш?
ИВАН: Њему? Не бих се ни са ким мењао. Ја
имам своје. Свој посао, свој кревет, своје пиће, свој
биоскоп, тим и девојку.
МАЈКА: /СРЕЋНА/ И девојку?
ИВАН: Здраво. Тома ће ти помоћи да
простреш тепих.
Тома бојажљиво грицка бадем. Камера сада на
њега ... Иван је изишао.
ТОМА: Лешници су лепи.
/Мајка говори за Иваном који је изашао/
МАЈКА: Човек никада не треба да завиди
другима.
Тома простире тепих и грицка бадем тако да му
речи излазе некако као кроз зубе
ТОМА: Ал је дебео овај тепих. Пошто ли је?
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МАЈКА: Шта мислиш? Двеста десет хиљада!
Тому је ова цена погодила кад је већ био на
коленима, у ствари кад је клонуо на колена.
ТОМА: Часна реч?
МАЈКА: /ОСМЕХУЈУЋИ СЕ/ Скупо – али лепо!
Тома направи један премет преко главе, други
па трећи. Мајка га радосно гледа, вижљастог, витког,
вештог, окретног, еластичног. Тома се у складној
гимнастичкој партерној вежби докотрља до бифеа.
Извади шатулу са две-три шаке бадема, узме је и стави
поред себе на тепих.
ТОМА: Лепо је овде.
МАЈКА: После подне је увек празно. Он ради до
два. Ако хоћеш, можеш овде скоро свако после подне
да долазиш, да учиш и да уживаш. Помогнеш мајци,
па кад завршимо посао – завалиш се у фотељу,
слушаш радио, читаш, учиш.
ТОМА: Заиста могу да долазим?
МАЈКА: Кад год зажелиш да помогнеш мами.
Видиш ...
/покаже на грамофон на радију/
... он већ три недеље долази сваког јутра у
шест и од шест до седам учи енглески. Спрема се за
некакав пут у иностранство, у Индију, Египат – шта
ја знам! Једноставно – укључи грамофон и слуша.
Тома радознало устане, дође до грамофона и
разгледа га. Плоче су сложене једна на другу. Мајка
прилази, брише их и радозналом сину постави једну на
грамофон. Плоча се заврти и са ње у ваздуху затрепере
енглески спикерски гласови који најављују прву
лекцију. Тома радознало слуша и преводи. Мајка је
изненађена.
МАЈКА: Ти то разумеш?
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ТОМА: То је просто. То је почетак. Ми смо у
школи учили много више. То је тек прва лекција. Ја
сам отишао даље. Могу заиста да долазим после
подне овде?
МАЈКА: Како даље? Зар, зар ти знаш енглески
више од њега?
ТОМА: Не знам колико он зна, али ако није
научио и преслушао најмање десет – петнаест
оваквих плоча, он је за мене – мутав!
МАЈКА: /ОБАЗРЕ СЕ/ Пст, пст! Немој. Он је
диван човек. Како само он говори! Полако, паметно,
речи му само клизе - сви слушају. Необичне, велике,
важне речи ...
ТОМА: /ПРЕКИНЕ ЈЕ/ Могу ли заиста да
долазим послеподне овде ?
МАЈКА: Па ... рекла сам ти једном ... наравно!
ТОМА: Одлично! Овде ћу учити енглески.
МАЈКА: /ОБРАДОВАНО/ Само учи, само учи,
Томице! Једнога дана ... кад порастеш, кад будеш свој
велики човек, можда ћеш и ти ... Знаш ... такво је сад
време, није као пре ... Ето, он је из Зајечара. Има још
три сестре и мајку. Сам, често каже да су били
сиротиња, али ... пробио се својом главом кроз рат,
кроз хиљаду послова. И заслужио је. Можда ћеш и ти.
Ако Иван није ...
ТОМА: Шта Иван није?
МАЈКА: Па ... он је вредан, паметан, има
добар занат, али ... не зна енглески!
ТОМА: То није велика вештина и мудрост.
Свако може да научи енглеску песмицу, али – коња
уздуж згрчком – то може да прескочи само наш
Иван. Лакше је научити три целе енглеске реченице,
него направити овакав колут.
Тома се преврне, направи хитар колут преко
главе на дебелом тепиху и смеје се.
МАЈКА: Договорили смо се да долазиш овде, да
учиш енглески, а не да вежбаш гимнастику.
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ТОМА: Одлично! Овде ћу учити енглески ...
Претура по плочама и уџбеницима и ставља,
сад сам, на грамофон лекцију број 25. Задубљено
слуша пошто је претходно сео у удобну наслоњачу
поред грамофона.
Претапање
Тома у истој пози, али са грамофона се разлива
42. лекција. Тома пажљиво, са напором преводи.
ТОМА: Историја Велике Британије. /Види
Енглески II лекција XVIII Љиљане Михајловић/
На вратима се криомице, шуњаво појављује
главом напред па назад ПОРТИР. Сачека да Тома
преведе неколико па онда изнебуха рупи у
канцеларију.
ПОРТИР: А ти си, дакле, та тичица? ...
Тома скочи уплашен, брзо сакрије у џеп бочицу
мастила, као да се и грамофон уплаши почне да се
врти у истом кругу понављајући последњу реченицу.
Тома је грицкао бадем и сад се закашљао и уплашио.
... Ухватио сам те на делу. Не, не. Ухватио сам
те на – јелу! Долијао си. Господин је надрљао.
ТОМА: Чико, ја ништа, ја ништа ...
ПОРТИР: Ништа. У његовој фотељи, бадем,
гриц-гриц, шпрехензи енглески, ноге на столу. Ништа?
Тома хитро скупи ноге.
ТОМА: Ја се изуо, патике су ми у ходнику.
Портир вади сакривене патике иза леђа,
заврљачи их према Томи гађајући га, овај их једну по
једну ухвати у лету.
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ПОРТИР: Сунце ти мангупско, је л' ово твоја
кућа? Очевина? Пољана?
Тома стиска зубе и платнене патике.
ТОМА: Немој да вређате, ја вам лепо кажем!...
ПОРТИР: Ти још имаш нешто да кажеш, ти
још има нешто „лепо“ да кажеш? Мени? Па ти си
сасвим, сасвим, ма сасвим претерао. Ово нигде нема.
ТОМА: Не разумете.
ПОРТИР: Не разумем. Дабоме - не разумем. Ко
то може да разуме. Свако после подне се увучеш
поред пријавнице: „Идем код маме, она ради горе“ –
и, ни пет ни шест, какви шест – ни пет ни девет, него
- право у његов кабинет. Ћап – шатула са бадемом,
ћап – чоколада, ћап – боби штапиће, ноге на асталу,
новине, грамофонске плоче, ћап – хемијску оловку из
Италије, ћап – поштанску марку из Африке! Не
разумем, то наравно- не разумем! Тако један дан,
тако други дан, тако недељу дана. Зима прође ...
Господин се науживао. А ја – ноге ми ландарају сваког
јутра. Господин ужива а ја – висуљак, само чекам да
он загрми – шмаус, купи прње, какав си ти портир?
Због тебе да изгубим службу, због тебе, гангстеру
над гангстерима, бадем ти пресео...
/пође осветнички према Томи, овај узмиче, а
претходно тако невешто и збуњено чарне грамофон да
овај зајечи и сувише гласно понавља вртећи се у круг
исту фразу о Великој Британији./
ТОМА: /УЗМИЧУЋИ/ Ја нисам гангстер, то
ћеш да извиниш. Ја ћу да докажем, ја сам ...
Портир дође до грамофона и збуњен стане. Не
зна шта ће
ПОРТИР: Заустави ово!
ТОМА: Прво се склони.
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ПОРТИР: Заустави кад ти кажем, немој да ме
нервираш. Ја сам жив живац, мој брат је разбио
једном излог у кнез Михајловој кад су га задевали
такви мангупи. Заустављај!
Тома, који у томе види лепу шансу, уосталом
последњу.
ТОМА: Хоћу, али ... прво стани тамо ...
Покаже му, још увек бос, патиком према углу
поред прозора на тај начин отварајући себи пролазак
према вратима.
ПОРТИР:/ДРХТЕЋИ ОД БЕСА/ Добро, добро
... само ти изазивај, само ти изазивај. Ево ...
пође према показаном месту, према углу, а
Тома јурне према вратима. Портир се пантерски
обруши на њега и у паду га шчепа за обе ноге, обојица
падну на под. Тома покушава да се подигне али га
Портир чврсто држи за ноге. Тома може да усправи
само део трупа и довикне!
ТОМА: С М О К И! С М О К И!
Смоки долази, баш је био на фудбалском
тренингу и као голман летео у угао. Дозив га дочекао
у лету, он, анимирано, зањише крилима, полети и
слети на седиште бицикла. Уобичајеним путем, праћен
музичким рефреном долеће до
ситуације коју смо малочас напустили. Тома се узалуд
копрца јер га је Портир чврсто стегао око појаса.
ПОРТИР: Нећеш, нећеш побећи! Узалуд се
копрцаш, птицу из шака нећу испустити.
ТОМА: СМОКИ! СМОКИ!
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Обојица дахћу, шмркћу, напрежу се и хрвају.
Одједном неко грамофон пусти до даске, досадна
реченица о Великој Британији закрчи јако, па
одједном умукне. Из лежећег става Портир и Тома се
окрену и поред прозора угледају СМОКИЈА.
Они разгораче очи, а он хладнокрвно вади из
појаса телефон и бира бројеве. Пошто изабере бројеве,
телефон на столу .../ЗАЗВОНИ/
СМОКИ: Чини ми се да звони телефон. Хоћете
ли да се јавите?
ТОМА: Јавите се, можда он зове.
ПОРТИР: Хтео би да те пустим? Нећу! Чујеш
ли: не-ћу! Нек зове когод хоће, нећу се одазвати док
те не вежем.
/ТЕЛЕФОН ОПЕТ ЗВОНИ/
СМОКИ: Опет. Изгледа да ћете морати ...
неко од вас двојице. Хоћете ли да ја причувам вашег
заробљеника?
ПОРТИР: Пустићеш га. Знам ја тебе! Ти си
Смоки!
СМОКИ: Како год хоћеш ...
Ослушне, још једно зврјање телефона
... пази: опет! Ја бих се јавио.
ПОРТИР: /КОЛЕБАЈУЋИ СЕ/
пустио? Знам ја тебе.

Ти

би

га

СМОКИ: Знаш ти мене, али не знаш ко зове.
Можда је он, а можда је и она.
ПОРТИР: Која она?
СМОКИ: Јави се, ја ти гарантујем да Тома
неће побећи.
ПОРТИР: /СУМЊИВО/ Стани на врата.
Смоки оде до врата и стане на њих још увек
држећи телефон и слушалицу. Портир пусти Тому,
овај устане и назува патике претећи ...
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ТОМА: Теби ће мој брат да покаже! ...
ПОРТИР: А њему ће мој брат ... он је опасан ...
он је разбио излог ...
/Дошао је до телефона и подигао слушалицу./
... Молим ... портир Живковић овде.
СМОКИ: /У СЛУШАЛИЦУ/
Ухватили се најзад варалицу.

Честитам!

Тома пође према вратима на којима је Смоки с
надом да ће га овај сигурно пустити, али кад чује реч
„варалица“ коју је Смоки изговорио застане
изненађен. Смоки хладнокрвно, гледајући Тому право
у очи настави.
СМОКИ:Опасног варалицу. Ја вам честитам!
/Портир
честитки/

се

снебива

од

комплимената

и

ПОРТИР: Ја радим свој посао. Није то ништа
и, знате шта ... није то баш неки велики варалица, то
је ...
СМОКИ: Не умањујте свој успех. То је велики
подвиг. Ја добро познајем кривца. Он је опасан.
ПОРТИР: Извините, овај ... ко је на телефону,
мислим ... је ли? ... с киме имам част? Да није то
случајно? ...
СМОКИ: Да, то сам ја ... Смоки!
Портир се изненађено тргне и погледа према
вратима; на вратима Смоки, али без телефона. Портир
је запањен, трепће и шапуће поново у слушалицу.
ПОРТИР: Ало ... ало ... ало, молим вас!
/Збуњен трепће и загледа слушалицу./
... Прекинуо је, спустио је слушалицу. Откуд
зна?
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Сумњичаво врти главом. Још збуњеније
Смокију
... Чекај, овај ... не дај му да побегне.
Тома дрско полази према Смокију гађајући га
од врата ... овај се ... озбиљан и строг, испречи и
забрањује му да изиђе.
ТОМА: Пусти ме, буди друг!
СМОКИ: Чији друг? Твој или Живковићев?
ТОМА: Ја нисам варалица, ја ништа нисам
радио, ја сам прав.
СМОКИ: Зашто онда бежиш?
ТОМА: Не могу тиквану да објасним ...
Показује на портира. Портир полети увређен и
љут.
ПОРТИР: Ја сам тикван, ја сам тикван! Пази
шта је рекао. Псујеш, а?
Смоки склони Тому испред разјареног портира,
али га не пушта. Чврсто га је шаком стегао око
зглавка.
СМОКИ: Није те псовао. Рекао је да сам ја
тикван, јер не може да ми објасни.
ТОМА: Нисам теби рекао.
ПОРТИР: Опет псујеш!
Смоки га шчепа обема рукама за оковратник и
подигне, држи његово мало преплашено лице испред
себе на педаљ удаљено од сопственог лица.
СМОКИ: /ЉУТ, ПРЕПЛАШЕНОМ ДЕЧАКУ/
Мени си рекао. Тикван. Тикван. Ја се због тога не
љутим. Тикван јесам. Али љутим се, горим од беса,
зато што си тикван, права тикванчина, тикван над
тикванима, надтикван, генерални тикван – ти!
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/Лагано га, скоро нежно, препаднутог, спусти
на под и дода/
... И кукавица си!
Тома погне главу и ушмрче се, па не гледајући
у Смокија, каже
ТОМА: То ћемо тек да видимо.
СМОКИ: Кад дође твој брат? Али он неће
доћи. Он ради, он има посла. Баш сад меси и гњеца
блато да презида једну каљеву пећ. Да дође, распалио
би ти два шамара, пре него што би ти почео ишта да
објашњаваш.
Тома се сручи на тепих и почне да млатара
ногама свуда око себе, одбијајући портира који
покушава да му приђе.
ТОМА: Бежи, бежи од мене! Шта хоћете?
Хоћете да се бијете? Ја ништа нисам украо, ја
ништа нисам разбио. Пустите ме. Бежите. Показаћу
вам ја сам.
ПОРТИР: Смири се. Еј, смири се. /БОЛЕЋИВО/
Нећемо ти ништа! Нећемо, еј .. /РАЗДЕРЕ СЕ/ Бре, ја
мрава нисам згазио, ја нисам разбио чашу. Разумеш?
На вратима се појави дечакова мајка. У рукама
држи кесицу.
МАЈКА: Томице, шта то радиш? Томице!
Тома направи један премет уназад и устане.
Смоки запљеска.
СМОКИ: Браво! Браво! Одлично! Рођени
гимнастичар! /МАЈЦИ/ Ваш син је будући шампион!
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Портир би пошао према мајци да му се Смоки
није испречио на путу, овако једва успе да проговори
пола реченице
ПОРТИР: Миланка, твој син је ..
СМОКИ: ... рођени гимнастичар, редак
таленат, момак и по.
/Иза себе ћушка и штипа портира/
... Ја и Живковић смо уживали у његовим
вратоломијама.
МАЈКА: /ПОНОСНО/ То га је научио мој
старији син. Њега тек треба да видите.
СМОКИ: Иван?
МАЈКА: Познајете га?
СМОКИ: Ивана? Па он је најбољи на вратилу у
Београду. А тек на партеру. Имате дивне синове.
Тома запањен изненадном променом ситуације,
гледа, савија се бајаги везујући пертле на патикама
испод ока осматра сва лица. Мајка, која је била
збуњена затеченом сценом, освести се, насмеје и
показује кесицу коју је донела.
МАЈКА: Цео град сам обиграла док сам
пронашла. /ПОКАЗУЈЕ КЕСИЦУ/ Бадем! Знам колико
Тома воли да грицка док учи, знам да је узимао ... шта
ћете? дете ... ипак дете ... зар не? ... Бојала сам се да
не примети. Знате како је ... ипак ... незгодно ... Али
сад је све у реду.
СМОКИ: Све, све је у реду. Ништа ви не
брините.
ТОМА: Ништа не брини, мама.
ПОРТИР: Али, Миланка, слушај, ја морам да
ти кажем ...
Смоки га прекине. Крене према Портиру
СМОКИ:
Живковићу,
погледај.
/ПОКАЖЕ МУ ПРОЗОР, ИЗВАДИ
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Птица!

ТЕЛЕФОН И БИРА БРОЈЕВЕ/ Телефон зазвони,
портир диже слушалицу
ПОРТИР:
/У
СЛУШАЛИЦУ/
Портир
Живковић овде.
СМОКИ: /БРЗО/ Молим те реци Миланки нек
доле у сали, у деветки, раније заложи. Вечерас имамо
хитан састанак. У шест! Само брзо, молим те.
Здраво!
Смокијева телефонска слушалица нестане.
Намрштени портир одједном
измени израз, насмеши се срдачно и окрене према
мајци.
ПОРТИР: Овај, Миланка, да ти кажем ...
требало би доле, мислим у сали, да заложиш ...
вечерас је скуп и некакав конференц-састанак у
поводу не знам чега. У шест.
МАЈКА: /ИЗНЕНАЂЕНА/ У шест?Нико ми
није рекао.
ПОРТИР: Пожури, заборавили су. Мени су
јавили.
МАЈКА: Томице, кад ћеш кући? Ја ... видиш,
сине, морам ...
ТОМА: /ОДЛУЧНО/ Само ти иди. Ја још
треба нешто са овим да се
договорим.
Мајка оде.
Тома, Портир и Смоки се
посматрају.
СМОКИ: Могао си да одеш.
ТОМА: Могао сам. Нисам хтео!
ПОРТИР: Хтео си да уживаш, је ли? На туђем
месту, у туђој фотељи? Уображенко, занесенко.
Стидиш се малог и сиромашног, стидиш се свега. Е,
баћко мој! А ја? Зашто би ја седео по цео дан у оном
кавезу на улазу и зурио у свакога ко пролази. Врат сам
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истегљио, промаја ме уби, али – ја сам свој. Ја се
свога не стидим, мало је, малкице, али – моје. Све сам
то стекао на мојих десет прстију ...
/стидљиво погледа у шаке на којима недостаје
један кажипрст./
Није баш десет, девет. Кажипрст ми је
страдао за време рата,
у круњачи, кад смо крунили кукуруз.
СМОКИ: Томо, извини се Живковићу. Реци му
да више нећеш никад!
ТОМА: /ОШТРО/ Нећу!
ПОРТИР : Шта нећеш?
ТОМА: Ништа нисам урадио, нећу да ти се
извињавам.
ПОРТИР: /СМОКИЈУ/ Видиш га! Тај неће
далеко догурати. Кад је овако почео, зна се како ће
завршити. Еј, дечко, баћко, рођаче ... то није лепо.
Погледај
мене.
СМОКИ: Погледај га добро, Томице. И ....
/да портир не види замоли га, намигне му./
... и извини му се. /ТИХО/ Молим те.
ТОМА: /ПРЕКО ВОЉЕ/ Извини, Живковићу.
СМОКИ: Хајдемо.
ТОМА: Куда? Зашто?
СМОКИ: /ОДЛУЧНО/ Полази!
ПОРТИР: И одсад, пази – не отимај туђе, не
забијај носић. Само своје. Ништа више. Неко има
пилетину, бело месо, бели телефон, белу кошуљу,
златан сат, шешир, нафта пећ с француским
карбуратором и те ствари, ја – два штиглица. Ми
смо мали, нама малкице. Железничка колонија б.б.
Узун Миркова
22.
СМОКИ: Извини, Живковићу ... Знаш како је.
Смоки и Тома излазе. На излазу, пред вратима.
ТОМА: Зашто, Смоки? Не разумем.
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СМОКИ: Само ћути. Показаћети се само.
ТОМА: Шта? Када?
Смоки га пожурује.
СМОКИ: Пожури, пожури. Закаснићемо у
позориште лутака.
ТОМА: Позориште?
СМОКИ: Брзо. Позориште једне лутке.
Претапање
Поново у соби, коју су напустили. Портир сам.
ПОРТИР: Алал ти ... Живковићу! Лепо си му
натрљао носић мали. Неће он више да га гура у туђе,
неће он више никада на твоју фотељу, мали
безобразник.
Одлази и сам седа у шефову фотељу. Лежерно
притиска дугме за дозивање, дугме зазвони. Нико се
не појављује, али портир поручује према вратима.
Имитира шефа.
ПОРТИР: Драга, једну горку кафу. Знаш какву
волим. Само брзо, молим те, глава ми пуца од послова.
Хвала. Добро, добро. Учинићу за тебе што могу,
разговараћу. Видећу...
Цокне устима, нешто налик на пољубац.
Извуче из стола неку тајну преградицу и извади кутију
дебелих цигара које рутински извади и једну од њих
омирише, отчепи и запали избацивши ноге на сто и
дубоко се заваливши
... Тааако!
Рез
Смоки лоповским мердевинама успиње Тому
тако да овај једва достиже до ивице прозора кроз који
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посматра шта у соби ради Портир. Смоки је леђима
окренут, у шакама држи Тому и распитује се.
СМОКИ: Је ли почело?
ТОМА: Почело је.
СМОКИ: Шта ради?
ТОМА: Наручио је кафу од неке драге, запалио
је дебелу цигару.
СМОКИ: Зар још није ставио шешир на главу?
Рез
Опет у соби. Портир панорамом врши смотру
собе. У једом углу је тророги чивилук на коме је шеф
јутрос заборавио шешир. Портир устаје и лежерним
корацима долази до чивилука - узима шешир и набија
га на главу. Шешир је велики и пада му на уши, али
упркос томе он га држи на глави и шета кроз собу.
Долази до ормара и из неочекиваног места, неке тајне
преграде вади часопис са сликама голишавих жена, а
из бифеа пиће и лежерно одлази за сто. Окреће бројеве
телефона.
ПОРТИР: Ало, ало ... ЈАТ? Желим једно хитно
обавештење. Молим? ДА!? Кад полеће први авион за
Карачи? ... Тааако, а? Молим само још једно питање.
Колико стаје карта до Карачија? Наравно луксузна
класа. Не у динарима ... Мислим доларска цена? Хвала,
хвала, не треба. Послаћу нашег портира.Он ће
преузети карте. Врло сте љубазни госпођице, врло
љубазни. Глас вам је тако некако опојан и ... једном
речи ... Шта једном речи? ... Мислим једном речи ...
бајан и љубазан. /КИКОЋЕ СЕ/ Да ... да. Оревуар,
оревуар ... доћи ће мој портир. /СПУШТА
СЛУШАЛИЦУ/
Рез
Смоки се смеје, Тома још увек запањен буљи.
СМОКИ: Где се само сети Карачија?!
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ТОМА: Он је сасвим блесав! Шта му је?
СМОКИ: Гледај само даље. Пази. Сад ће да оде
до оне велике карте Југославије.
Ваистину ... Портир као да се одједном сети,
устане и приђе великој карти на којој су крупно
назначене све хидроелектране у земљи и упре прстом
у Зворник.
ПОРТИР: /УЗДАХНЕ/ Опет ... Зворник II, е то
је да човек полуди! Колико сам им пута говорио:
„Пазите шта радите. Пазите, пазите!“ Али ... не
вреди! Објашњавај, убеђуј, објашњавај. Коме?
Сељаци! Уместо – деведест мегавата, двадесет три.
Ту мора нешто ооозбиљно да предузмем! Па не може
више тако! Они из Већа ће после мене за врат! ...
/Окрене се према писаћој машини/
... Пиши, драга ... Пиши кад ти кажем. У три
примерка. Горе, у десном углу: УРГЕНТ. Три пута
подпиши. Пиши. Наређујем директору и главном
инжењеру ХЕ Зворник II да у року од ... Чекај. Вади
хартију из машине. Ово је важније. Људе треба
поставити на одговарајућа Нама стручњаци нису
довољно и адекватно искоришћени. Разјурићу ја
ленштине. Пиши. Наређујем да се портир Живковић
при
постави
на
радно
место
референта
секретаријату и да му се месечни лични доходак
повећа са важношћу од 1.I прошле ... не, исправи ...
претпрошле године ... не, исправи ... ипак – прошле
године ... дакле да му се повећа плата са важношћу од
1.I прошле године ... чекај, чекај ... Да израчунамо ...
Рез
Смоки и Тома. Смеје се Смоки, смеје се Тома.
Смоки га спусти на земљу и из свог телефона зовне
канцеларију у којој је Портир. Кад код Портира
зазвони, овај скочи као опарен, збуни се и скине
шешир.
Портир сачека да Смоки неколико пута
зазвони, онда се усуди да прихвати и подигне
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слушалицу ... Сасвим измењеним гласом, пијукавим, у
ствари, правим.
ПОРТИР: Портир Живковић овде.
СМОКИ: Вас и тражим. ЈАТ овде. Пре десет
минута је ваш, не знам ко, наручио карту авионску
карту за Карачи. Рекао је да ћете ви доћи да је
подигнете.
Портиру ваљда поскочи коса и све што може да
се усправи и уплаши.
ПОРТИР: Овај ... овај ... то је нека забуна.
Нека грешка ... Мој, овај ... директор није у Београду,
он је на путу већ пет дана ... То је нека грешка, нека
грешка.
СМОКИ: Добро, извините.
Телефон нестане.
... Завеса. Позориште је завршено.
ТОМА: Он је сасвим пошашавио. Шта му то
треба. Мене да убије, да ме смрви, а он ... Буди-бог с
нама ... смешан човек. Да се прекрстиш!
СМОКИ: Немој да се крстиш.Боље извади из
џепа, ту флашицу са мастилом. Доста је било шале.
Рекли смо да је позориште завршено.
Тома постиђен завлачи руку у џеп и из њега
вади флашицу коју је хитро сакрио кад се Портир први
пут појавио. Смоки му узме флашицу.
СМОКИ: Прво и прво, то је лоше, водњикаво и
грушаво немачко мастило. Енглеско је боље. Неки
кажу: сто пута боље. Мени се чини – стопедесет
пута.
Тома је покајно завио вилицу у недра ... Смоки
му подиже главу и гледа га право у очи.
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СМОКИ: Пружи руке ... Обе ...
Тома пружа шаке, Смоки их прихвати.
ТОМА: Мислиш?
СМОКИ: Сигуран сам. Зато сам и дошао кад
си ме звао. То да ти кажем. Више ништа.
Тома левом руком забаци косу, спусти је на
чело, затвори очи и каже.
ТОМА: Хвала ти.
Кад отвори очи, кад спусти руку, Смокија нема
... на месту где је он био – лавабо и чесма. Тома лагано
дође до лавабоа, пусти воду и почне да пере руке.
Смоки наставља да лети, кроз ваздух као
голман, ухвати лопту и снажно је
шутне. Лопта замрачи екран.
Затамњење
КРАЈ
ПРИЧА: СВОЈ ЧОВЕК
ЛИЦА:
МАЈКА,
ВОЈНИК,
КИКИРЕЗ,
ЗОРИЦА, СМОКИ, ЈОВИЦА, ЧЕТИРИ СЕСТРЕ
Породични скуп
Скромна, некад сиротињска кућа. Лепе, чисте,
беле завесице, много шустикли и пожутеле чипке,
саксија са цвећем у прозорима. Фотографије на
зидовима, изнад једне на којој се шепури млад
мотоциклиста-венчић од зеленила и цвећа. У соби су
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мајка и војник. Мајка је дебела, жустра женица, војник
висок, жустар младић.
ВОЈНИК: На крају ми ипак мораш објаснити
зашто си ме звала.
МАЈКА: Видећеш!
ВОЈНИК: Видећеш, видећеш! Шта ћу,
дођавола, да видим? Све је исто као пре четири
месеца кад сам отишао.
МАЈКА: Овај дан сам чекала тачно дванаест
година и дочекала сам га. Данас је рођендан твог оца.
ВОЈНИК: Кикирезов рођендан?
МАЈКА: Не Кикирезов. Данас је рођендан твог
правог оца.
ВОЈНИК: Заиста?
Мајка одлази до фотографије над којом је
венчић, очисти је чистом крпом.
МАЈКА: Да је имао среће,данас би Бошко
„Пух“ имао четрдесет две године.
ВОЈНИК: И само си ме због тога пресекла
оним телеграмом?
МАЈКА: Не само због тога. Видећеш. Стрпи
се још мало, још мало. Видећеш!
ВОЈНИК: Али ... ако у команди сазнају да је
телеграм лажан, да је Кикирез здрав ... одлежаћу пуну
меру.
МАЈКА: Данашњи дан вреди више од сваке
мере. Видећеш!
На вратима се појављује Кикирез. Старији,
мршав, дугоноси, потиштен човечуљак.
КИКИРЕЗ: Мамице, све сам набавио.
МАЈКА: И тегљећу шарену хартију?
КИКИРЕЗ: Три пакетића. Црвен, зелен, жут.
И два лампиона и кутију конфета. Све.
ВОЈНИК: Тата Кики, али шта ће нам то?
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КИКИРЕЗ: Мамица је наредила.
ВОЈНИК: Не разумем. Две гуске за ручак,
торте из посластичарнице, сандук пива, печене
кокице ... и још преко свега лампиони,прскалице,
конфете.
МАЈКА: Видећеш!
ВОЈНИК: Видећу ја бувару!
КИКИРЕЗ: Али ... зашто, сине? Шта си
урадио?
ВОЈНИК: Ја ништа, али мамица ...
Мајка за то време певуши и развија тегљећу
декоративну хартију у боји и сече је маказама, правећи
завијутке каквим се најчешће декоришу кафане за
нову годину.
КИКИРЕЗ: Ни мамица није учинила ништа
ружно.
ВОЈНИК: Ништа, ништа, читај!
Војник из шајкаче вади телеграм и даје га
Кикирезу да прочита, овај вади од некуд наочари,
цвикери, ставља их на очи и чита.
КИКИРЕЗ: Татица тешко болестан, одмах
дођи!
МАЈКА: Иначе те никад не би пустили. Знам ја
њих.
ВОЈНИК: Али ... Кикирез је здрав.
МАЈКА: Он је здрав, а ти си – глуп. Хтела сам
да данас сви заједно будемо. Данас је мој дан.
КИКИРЕЗ: Мамица је чекала тај дан дванаест
година.
МАЈКА КИКИРЕЗУ: Јеси ли им послао позиве?
КИКИРЕЗ: Као што си рекла. „Поздравила вас
Надежда и молила да изволите код нас после подне
неизоставно. Ради се о породичној ствари.
Неизоставно нађите слободног времена“.
МАЈКА: А фотографа?
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КИКИРЕЗ: Још јуче. Доћи ће око девет.
МАЈКА: Само да Зорица не закасни.
ВОЈНИК: Неће.
На вратима се појављује Зорица, млада жена.
Зорица и војник су деца мајке, а Кикирез је њихов
добар очух.
МАЈКА: Очешљај ме брзо!/ЗОРИЦИ/
ЗОРИЦА: Е, не могу више. Целог јутра само
увијај и чешљај.
КИКИРЕЗ: Али ... мамицу!
ЗОРИЦА НАБУСИТО: Чешљај је ти. Ја не
могу.
КИКИРЕЗ СПРЕМНО: Хоћеш, мамице?
Кикирез узима чешаљ са умиваоника, заседне
мајку у столицу и почне да је чешља. Мајка плачљиво.
МАЈКА: Ништа, ништа. То сам и заслужила.
Ја сам се за вас жртвовала, а ви? Овако?!
КИКИРЕЗ: Ја ћу, мамице. Ја ћу. Само немој да
се љутиш. Само немој да се љутиш. Данас је твој
дан.
Док Кикирез чешља мајку
ЗОРИЦА: Какав се ово циркус спрема?
ВОЈНИК: Видећеш!
На вратима се појављује Смоки вукући велике
ногаре за фотографски апарат.
СМОКИ: На услузи.
Дели свима по једну визит карту на којој пише:
ФОТО СМОКИ!
СМОКИ: На услузи. Фото Смоки. Увеличава,
ретуш, колор, фотографи, монтажа, успомене из
армије и бање, природне лепоте света, од рођења па
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до гроба, најлепше је ово доба, портрет мајстор,
полупрофил, гран при сувенир.
МАЈКА
/КОЈУ
ЈОШ
УВЕК
ЧЕШЉА
КИКИРЕЗ/: Само да ли можете
објасио вам је Кики?
СМОКИ: Може, може. Монтажа банала.
Скупни
породичи
портрет
са
апликацијом
мотоциклисте. Шест десет, девет, три девет пута
дванаест, једна величине иконе?Ако сам добро
схватио. Композиција симетрала. Двоје стоје, двоје
седе, један клечи на десном колену.
КИКИРЕЗ: Од речи до речи.
МАЈКА ВРИСНЕ: Јовице! Јовице!
КИКИРЕЗ: Да попијете нешто, мајсторе? Док
дође дечко ...
СМОКИ: За попити? Нити Нити, позиране
поставити. Војниче врли, две столице са наслоном
молим. Девојчице љупка две саксије са резедом молим?
Смоки пљесне дланом о длан, војник донесе
две столице, Зорица две саксије из прозора. Мајка
устане и доведе Смокија до слике са венчићем.
МАЈКА: То је он!
СМОКИ: Фотографија перфекта. Бошко
„Пух“?
МАЈКА: Од двеста педесет кубика. Може?
СМОКИ: Натуралмент.
МАЈКА ОПЕТ ВРИСНЕ: Јовице, Јовице!
ВОЈНИК: Може!
Војник је поставио две столице према прозору.
Зорица је ставила сакције на столице.
СМОКИ: Забога не у контралихту, војниче.
Овако!
Намести столице насупрот прозору. Ставља
усред сваке столице по једну саксију
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СМОКИ: Саксије симетрично. Светлост,
дивна преподневна блага светлост на благо
насмешена
лица
обитељи.
Старије
особе
торжествена израза седеће на столицама, млади
усправни с погледом према далеком хоризонту, а
најмлађи ...
Смоки их намешта за фотогафисање према
распореду који диктира.
МАЈКА ВРИСНЕ ТРЕЋИ ПУТ: Јовице!
Кикирез излети напоље. Смоки се тргне од
вриске.
СМОКИ: Најмлађи клечи на десном колену и
као уздиже се и стаје на своје ноге.
Кикирез се трком враћа из собе у коју је
малочас излетео.
КИКИРЕЗ. Нема га.
МАЈКА: Како нема га?Где је?
КИКИРЕЗ: Нема га. На његовом кревету сам
нашао ово писмо.
МАЈКА: Тај дечак је безобразан. Он је
прекардашио све границе. Кад га шчепам ишчупаћу му
оба увета до бубне опне. И Еустахијеве трубе, ако се
тако каже. Дај то писмо.
Мајка чита тј. прво цепа па чита забезекнуто.
Претапање
Купе путничког воза. Дечак загледан кроз
прозор посматра предео кроз који пролази воз. Док
посматра преко њега Офф. тече текст писма које је
оставио у својој соби јутрос Јовица.
ПИСМО OFF:
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Здраво драга мамице и тата Кики,
знам да сад прослављате велики празник.
Данас сам и ја постао свој човек,
ви сте ме извели на пут.
Остварио се мамицин животни сан.
Сви смо стекли свје парче хлеба.
Бата је војник, има свој занат,
Зорица свој фризерај и Љупчета за кога
ће се, изгледа, удати у најскорије.
Ја сам добио прву плату па ... одлазим.
Имам свог човека у Ријеци, тамо траже
нове. Волим вас и грлим. Лепо се веселите и
прославите. Писаћу вам кад се средим.
Јовица.
Породични скуп
Сви седе на местима на којима их је наместио
Смоки.
МАЈКА: Он је полудео!
ВОЈНИК: Шта је било?
МАЈКА: Побегао је.
СМОКИ:Осмех, птица!
Смоки забијен испод црног покривача, пружа
шаку у којој је голуб. Голуб прхне и полети кроз
просторију.
МАЈКА: Држте га!
КИКИРЕЗ: Голуба, мамице?
МАЈКА: Не, голуба. Јовицу. Вратите ми сина.
СМОКИ САЛУТИРА ПЕТОМ О ПЕТУ: На
услузи.
МАЈКА: Све је пропало. Толики трошак,
толико спремање. Гости. Фотографи. Телеграми.
СМОКИ: Смоки вам је на услузи, мамице.
КИКИРЕЗ: Не узбуђуј се, мамице. Вратиће се.
ЗОРИЦА: Сутра у петак ће се вратити. Тог
балавца је требало тући кад је било време.
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МАЈКА: Зар сам то заслужила од моје деце?
Извела сам их на пут ...
ВОЈНИК: Кад си га извела на пут, он пут под
ноге. То је нормално.
МАЈКА: Али он је још дете. Сви сте ви још
деца. Боже, да ли видиш?
КИКИРЕЗ: Молим, мамице! /НАМЕШТА
НАОЧАРИ/
МАЈКА: Не кажем ништа теби /ХВАТА СЕ
ЗА ГЛАВУ И НАБРАЈА/ Боже, Бошко, „Пуху“ ...
/одједном крикне/
Милиција!
Смоки пред њом салутира у милиционерској
униформи
СМОКИ:
грађанко!

Дежурни

са

линије.

Изволите,

Смоки вади из џепа нотес и бележи
МАЈКА: Пронађите га.
СМОКИ: Име ...
ВОЈНИК: Јовица.
СМОКИ: Име оца?
ЗОРИЦА: Кикирез.
МАЈКА: Отац: „Бошко „Пух“очух Кикирез!
СМОКИ: Датум?
КИКИРЕЗ: Јутрос.
СМОКИ: Изглед?
ВОЈНИК: Обичан.
СМОКИ: Особни знаци?
МАЈКА: Блесав.
ВОЈНИК ИСПРАВЉА: Нормалан, сасвим
нормалан.
Свој човек. Јовица још увек посматра предео
кроз који пролази воз. Прилази му Смоки као
кондуктер
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СМОКИ: Имамо преседање на следећој
станици. Припремити гепек.
ЈОВИЦА: Али ово је директан...
СМОКИ: Са преседањем на следећој станици.
Онда – директ кући, аперкат вечера, кроше у кревет!
ЈОВИЦА: Где ви, железничари, ноћивате у
Ријеци?
СМОКИ: Како ко. Ја ноћу тренирам. Шест
рунди разгибавање, шест рунди конопца за рад ногу,
остатак ноћи – крушка и џак са морском травом.
Све
своје
реплике
Смоки
саопштава
приказујући богат репертоар боксера аматера.
ЈОВИЦА: Ви сте боксер?
Смоки раскопчава блузу, раздрљи недра, укаже
се спортски дрес на чијим грудима прочитамо Б.К. ЛОКОМОТИВА.
ЈОВИЦА: Ако не нађем преноћиште, могу ли...?
СМОКИ: Наравски. Док ја скакућем бројаћеш
ми. Један, јен – два, јен – два ...
ЈОВИЦА: Али ... ако заспим?
СМОКИ: Пробудићеш се ујутру у твом
кревету. Мамица је вез зготовила белу кафицу,
Кикирез је већ стигао са пијаце, једино се још војник
Бата излежава у кревету у подофицирској пижами.
Јовица скочи као опарен, али му се Смоки
испречи на путу грудима. Јовица раскопчава
усплахирен једно по једно дугме са Смокијеве
униформе, раздрљи је и још једном прочита оно БК.
СМОКИ!
ЈОВИЦА: То си ти?
СМОКИ ЗАКОПЧАВА СЕ: Имате преседање
кроз два минута. Улазимо на колосек три. Преседање
у композицију на колосеку четири.
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Смоки излази из купеа.
Рез
Свој човек III. Нови купе. Празан, у једном углу
заклоњен иза широких новина једини путник. Јовица
улази и доноси свој дрвени сандучић.
ЈОВИЦА: Извините, директан?
СМОКИ САКРИВЕН ИЗА НОВИНА: Мхх ...
мхх...
Јовица седне, накашље се
ЈОВИЦА: Извините, кад стижемо у Ријеку?
Смоки спусти новине и ми га угледамо као
једнооког пробисвета
СМОКИ: Хтео си да питаш кад смо пошли из
Ријеке?
ЈОВИЦА: Не, кад стижемо у Ријеку?
СМОКИ: Хтео си да питаш кад стижемо у
Земун?
ЈОВИЦА: Али ја путујем из Земуна.
СМОКИ: Не, ја путујем у Земун.
ЈОВИЦА: Али ... ја путујем за Ријеку.
СМОКИ: Можда, али ја путујем из Ријеке.
Смоки се заклони новинама и наставља да чита.
Јовица ћути и збуњен трепће. Смоки иза новина
немарно пита Јовицу
СМОКИ: Коме путујеш у Земун? Фамилији?
ЈОВИЦА: У Ријеци имам два друга. Они раде у
предузећу.
СМОКИ: Био си код њих у гостима?
ЈОВИЦА: Не, сад идем код њих. Тамо треба да
радим.
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СМОКИ: У Земуну?
ЈОВИЦА: Не, у Ријеци.
СМОКИ: Разумем, разумем. ... Значи, остаћеш
неколико дана у Земуну, онда опет ... разумем,
разумем, онда опет ... кроз неколико дана у Ријеку.
Смоки се опет заклони новинама. Јовица
нервозно добује прстима по стаклу. Смоки извади
велики џепни сат, ослушне га.
СМОКИ: Ето, стигосмо. Зачас! Јутрос на
мору, данас у Земуну.
ЈОВИЦА ГЛЕДА КРОЗ ПРОЗОР: Још се не
види море ...
СМОКИ: Далеко је море. Ихај! Колико је
далеко море!
ЈОВИЦА: Смркава се, требало би већ да смо
близу.
СМОКИ: Само што нисмо стигли. Ако је по
реду вожње за два минута смо у Земуну.
ЈОВИЦА: Ви сте, изгледа, сели у погрешан
воз...
СМОКИ: Не верујем. Лепо сам на вагону
прочитао кад сам ушао. За Земун!
ЈОВИЦА: Али ми стижемо у Ријеку.
СМОКИ: Немогуће, младићу! Ушао сам у воз у
Ријеци, сео на ово место, путовао цео дан, не би било
право да се опет вратим у Ријеку. Уосталом, ево већ
стижемо!
Воз успорава. Глас кондуктера.
КОНДУКТЕР ОФФ: Земун Нови град ...
Смоки склапа новине, гледа пренераженог
Јовицу, нагиње се кроз прозор и гледа.
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СМОКИ: Нико те не чека. Ни мамица, ни
Кикирез, ни бата, ни Зорица. Изгледа да су сасвим
заокупљени реш печеном гуском ...
Претапање
Породични скуп
Породица на окупу. Мајка, Кикирез, Војник,
Зорица. Кикирез се појаљује на вратима
КИКИРЕЗ: Извршио сам, мамице. Баш како си
рекла. Отишао сам и поручио: „Поздравила вас
Надежда и молила да не дођете код ... нас после
подне. Неизоставно да не дођете. Одлаже се оно о
породичној ствари. Други пут!“
ВОЈНИК: Хоћемо ли, најзад, да пређемо на ту
гуску?
МАЈКА: Ти само на то мислиш. Као да вам у
касарни никад не сервирају гуску, а што се твој јадни
брат, твој Јовица, потуца сад по белом свету ...
ником ништа. На њега не мислиш. Само на гуску срам
те било. Дете пропада у белом свету ...
ВОЈНИК: Он није дете, он је свој човек. Извела
си га на пут, има своје парче хлеба ...
КИКИРЕЗ НАСТАВЉА СВОЈУ ТЕМУ: Али оне
су рекле: „Не може то тако. Не може она с нама да
се игра ... час дођите, час не дођите ... Ми ништа
данас нисмо кувале, ни долазимо, па куд пукло, нек
пукне“.
ЗОРИЦА: Али, ко? Ко, дођавола, долази?
МАЈКА: Оне четири бабароге!
КИКИРЕЗ: „Пухове“ сестрице, децо. Мамица
их је позвала да дођу.
МАЈКА: Али ја сам рекла да не дођу.
КИКИРЕЗ: Касније, касније ... кад је Јовица
побегао од куће, мамица је рекла да не дођу.
ВОЈНИК: Али, зашто да дођу?
ЗОРИЦА: Али зашто да не дођу?
КИКИРЕЗ: Мамица је тај дан чекала дванаест
година.
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Мајка се заплаче, Кикирез јој дода чисту
марамицу
МАЈКА: Кад је „Пух“ погинуо на мотору пре
дванаест година, кад ме је оставио саму са вас троје
сирочића, ја сам се зарекла:извешћу сву децу на пут,
сваком ћу дати парче хлеба, никог нећу да молим, децу
нећу да раскућујем, децу ником не дан, а оне ... оне, те
четири бабароге „Пухове“ сестре нису хтеле прстом
да мрдну, да помогну, бар да се сажале ... ништа,
ништа. Ја сам моју децу подигла и данас, кад је и
Јовица положио, кад је добио прву плату, кад сам свој
завет испунила ... хтела сам да их позовем да дођу, да
им покажем и да им свакој дам по један батак од
гуске, да виде шта је Надежда успела са својих десет
прстију .... и ..и
Мајка
ганутљиво.

подигне

главу,

Кикирез

је

гледа

МАЈКА: Али ... и са десет прстију овог доброг
човека, који нам се нашао кад је било најтеже ...
/Обрише сузе/
... али ... не да ми се. Не да ми се. Хтела сам и да се
сликам, и да свакој дам по једну слику, нек пукну од
муке. Али не да ми се, не да ми се, па то ти је. А сад
оће да се нацртају, знам. Знааам. Намћорице, над
намћорицама, па кад још чују да је онај несрећник
побегао од куће ... јој ...
Претапање
Свој човек IV
У купеу Смоки и Јовица
ЈОВИЦА: Али ... ко сте ви?
СМОКИ: Младићу, молим те додај ми мој
кофер.
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Јовица се пропиње на прсте и дохвати Смокијев
кофер на којем је крупним словима исписано СМОКИ.
Јовица трепће и чита. Још увек не силази са седишта
на које се попео да би дохватио кофер.
ЈОВИЦА СТОЈЕЋИ: Зашто си ме вратио у
Земун? Зашто си такав?
СМОКИ: Чекају те мамица и тата Кики.
ЈОВИЦА: Знам, али ја сам свој човек.
Одрастао сам; имам своје, могу да идем куд ја хоћу.
СМОКИ: Треба да се фотографишете. Све је
било спремно, Бата је дошао чак из војске, Зорица је
изгубила састанак. Мамица је тужна. Кикирез први
пут не зна шта треба да уради да је обрадује. Све
због тебе.
ЈОВИЦА СЕДНЕ: Ти си Смоки за малу децу, ја
сам свој човек!
СМОКИ: Баш зато. Можемо да разговарамо
као велики, одрасли људи. Важи?
ЈОВИЦА: Сад све важи. Кад сам у Земуну кад
сам опет мали, може свако да се дере на мене, може
свако да ме фотографише ... разговарај Ради шта
хоћеш!
СМОКИ: Мамица је дванаест година чекала
тај дан. Зарекла се ... извешће децу на пут, а кад то
буде остварила, фотографисаће се заједно с њима и
прославиће. Показаће целом свету.
ЈОВИЦА: Ми ћемо заувек бити њена деца. Она
не може друкчије. Она би се сад стално, сваког дана
фотографисала с нама.
СМОКИ: То је лепо!
ЈОВИЦА: Али то значи да ја никад не могу на
Ријеку. И све то да
ме показала оним „Пуховим“ сестрама.
СМОКИ: Молим те отвори ми кофер ...
ЈОВИЦА: Али ... зашто?
СМОКИ: Отвори!
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Јовица отвара кофер. У коферу су једна саксија
и један шешир ...
ЈОВИЦА: Шта је ово?
СМОКИ: То си ти купио мамици и Кикирезу од
прве плате.
ЈОВИЦА: Али ... нисам.
Смоки завуче руку испод Јовициног капутића и
извади мали шлајпек. Из њега извади неколико
новчаница, врати му кусур у новчаник.
СМОКИ: По тржишној цени.
Породични скуп
Улазе четири старије жене једнообразно
обучене. Дочекују их мајка, војник, Кикирез и Зорица.
СЕСТРЕ:О-О-О-О-О!
МАЈКА: УХ-УХ-УХ-УХ!
СЕСТРЕ: Боже, колико су порасли. Већ војник!
КИКИРЕЗ: ПОДОФИЦИР!
Једна за другом све четири сестре грле и љубе
мајку. Онда заједно загледају војника и Зорицу
СЕСТРЕ: Подофицир! Ма немој, красно,
красно!
КИКИРЕЗ: А наша Зорица ће, ако бог да,
најесен и млада да буде.
СЕСТРЕ: Красно, красно!
ЈЕДНА СЕСТРА: А где је Јовица?
Мајка заплаче
ДРУГА СЕСТРА: Дабоме, дабоме ... лепо си га
васпитала.
ТРЕЋА СЕСТРА: Добро је што Бошко „Пух“
није жив. Пропао би у земљу ...
ЧЕТВРТА СЕСТРА: Шта сам ја рекла ... знала
сам.
132

На вратима се појављују: Смоки као фотограф
и Јовица
СМОКИ: На услузи. Фото Смоки! Увеличава,
смањује, колор,
мртва природа, успомене из армије и бање.
МАЈКА: Јовице, сине!
Мајка јурне и загрли Јовицу, окрене се
сестрама ...
МАЈКА: Ево га. Вратио се ... ево га!
ЈОВИЦА: Ишао сам у Београд да ти купим
поклон од прве плате. Нисам нашао ништа боље, али
ти волиш розету.
Вади иза леђа саксију са цвећем. Мајка бије
песницом о песницу према сестрама
МАЈКА: Ето вам. Ута-та! Вратио се, вратио
се. Купио ми поклон. Ута-та! Ута-та! Има неко да
цркне од муке.
СЕСТРА: Ми идемо!
МАЈКА: Е, нећете да идете. Дванаест година
то чекам. Нећете недам. Кики, закључај врата!
КИКИРЕЗ: Одмах, мамице!
ЈОВИЦА: Тата ... тата,Кики!
КИКИРЕЗ: Молим, сине!
ЈОВИЦА: Купио сам и теби поклон!
Намешта Кикирезу шешир.
КИКИРЕЗ:/ОДУШЕВЉЕНО/ ... Шешир!
ЈЕДНА СЕСТРА: Само тако, ... расипајте.
Никад ништа нећете имати. Шешир, цвеће ...
МАЈКА: И шешир и цвеће и лутке, и печене
гуске.Све најлепше и најбоље. И ћетен алву, и сардине
са лимуном. Све, све! Ута-та!
ДРУГА СЕСТРА: Али пустите нас. Какав је то
начин?
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МАЈКА ЗАЈЕДЉИВО: Данас ништа нисте
кували, а ми имао две гуске и пиво!
ТРЕЋА СЕСТРА: Ми данас постимо!
МАЈКА: Е, нећете да постите. Мрсићете још
како ћете да мрсите ...
Смоки је опет наместио своје ногаре за
фотографисање
СМОКИ: Хоћемо ли? Композиција симетрала,
као што смо се договорили. Мамица и Кики на
столицама, војник и лепотица стоје Јовца клечи на
десном колену, а даме ... народ у позадини ...
МАЈКА: Не, даме су ... публика. Оне пљескају ...
КИКИРЕЗ: Како мамица каже.
СМОКИ: Мамица још све није рекла. Говор!
МАЈКА УСТАЈЕ СВЕЧАНО:Драги гости, данас
је мој велики празник. Данас је рођендан Бошка „Пух“
мог мужа који се оженио са мном упркос противљењу
фамилије.Мене је волео, мене је волео као свој мотор,
као свог „Пуха“. Није имао среће, коцка је била
клизава, а он је развио преко деведесет. Погинуо је,
али ја сам се зарекла да ћу његову децу да изведем на
пут. И извела сам их. И најмлађи, коме ћу после
прославе да ишчупам уши,он зна зашто, је јуче добио
прву плату. Ја сам своје одужила. Нико ми није
помогао, само овај добри човек, кога љубим јавно пред
свима.
Приђе Кикирезу, овај скине шешир и она га
пољуби у косу
МАЈКА: То сам имала да кажем. А сад
фотографија! Хоћу да мојим врлим, слатким
заовицама поклоним по једну слику за дуго сећање
/СМОКИЈУ/ Сликај!
Композиција је намештена, али мајка гледа
некуд преко Кикирезове главе
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СМОКИ: Мамице, погледајте право у Кикија!
МАЈКА: Само ти сликај.Прво једном овако ...
Бошко је био
виши ...
СМОКИ: Аха!
ЈОВИЦА: Али зашто?
СМОКИ: Договорили смо се да у слику
умонтирамо и њега. Може?
Смоки показује на фотографију Бошка „Пуха“
... Видите!
Показује им монтирану фотографију у којој је
уместо Кикиреза умонтиран Бошко „Пух“ са воланом
који држи у руци.
СМОКИ: Пет ... шест ... девет
МАЈКА: Фото, поклоните публици!
Смоки
фотографију.

даје

свакој

од

МАЈКА: Шеста мени.
фотографију. Кики, стави шешир!

сестара
А

по
сад

једну
праву

Опет су сви на својим местима. Мајка гледа
озарена у Кикиреза овај је стидљиво спустио нос.
СМОКИ: /ЗАВЛАЧИ ГЛАВУ ИСПОД ЦРНЕ
МАРАМЕ/ Птица!
Слободном руком Смоки испушта још једног
голуба који полети кроз просторију.
ВОЈНИК: Кад ћемо гуску?
МАЈКА СЕСТРАМА: Изволите, на послужење.
Сви излазе из ове просторије у другу. Остају
само Смоки и Јовица.
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ЈОВИЦА: Кад полази следећи воз за Ријеку?
СМОКИ: Молим? Изволите, хоћете ли једну
соло?
ЈОВИЦА: Смоки, не измотавај се више!
СМОКИ: Значи, хоћете једну соло. Као свој
свршен човек!
Смоки се завлачи испод апарата. Кроз објектив
посматра Јовицу.
ЈОВИЦА: У Ријеци имам друга. Кад полази воз?
СМОКИ: Они ће ти појести гуску!
ЈОВИЦА: Али ја има друга на Ријеци.
СМОКИ: Други пут. Сад си плату потрошио
на поклоне, а и фотографије треба да платиш. Не
заборави да Бати купиш жилете, кекс и ималин. Знаш
како је у војсци?
ЈОВИЦА: Пристају ли у Ријечкој луци велики
бродови?
СМОКИ: Зорица се удаје.Зар нећеш да јој
купиш сандале?
Појављује се Кикирез и носи два батака гушчја
КИКИРЕЗ:
рашчупаше гуске!

Јовице,

пожури!

Они

четири

Смоки излази испод апарата.
КИКИРЕЗ: Једва сам отео ова два батака.
Један за тебе, а један за мајстора. /Кикирез им даје
батаке./
КИКИРЕЗ: Од њих човек не може да дође ни
до речи ни до меса. А мамица их само нуди „једите,
једите знам да одавно нисте јели печене пловке“.
ЈОВИЦА: Тата Кики, да се сликамо нас
двојица.
КИКИРЕЗ: Немој. То скупо стаје.
ЈОВИЦА: Ја плаћам.
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Загрљени Кикирез и Јовица
Смоки слика.
Преко њих загрљених одјава.
КРАЈ
ПРИЧА: КАКАВ ЈЕ БИО БАНЕ
ЛИЦА: ВЛАДИМИР, дечак, МАЈКА, ОТАЦ
КОСТА, ПРОФЕСОР, ДЕЧАЦИ, ДЕЧАК КОЈИ
КЛЕЧИ, СМОКИ
Н о ћ ...
М у з е ј ...
Камера с леђа посматра дечака како пали
шибицу и при треперавој слабој светлости чита
стаклену плочу на којој је темпером исписан текст:
„Најдража, једина моја!
Сутра ће ме убити злотвори.
Не плашим се, они се мене
плаше. Они дрхте. Долази
слобода, ја је из овог
мрака видим. Личи на Тебе.
Прими је уместо прстена.
Воли Те Бане.“
Испод текста, другим – мирнијим рукописом:
„Последњи запис младог
Скојевца Банета – из писма
Љ.Ж.“
Текст последње поруке је у ствари имитирани
факсимал. Дечак дрхтавог полугласа, више за себе
него гласно чита један део текста ... Онда, изненада,
пре него што шибица догори – тресне шаком или
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главом о стаклени пано ... Стакло се са треском
разбије у комаде. Дечак јурне према вратима и
нестане.
Т и ш и н а ...
На другом, изненадном крају музеја – опет
кресне шибица ... Осветли тророги свећњак. Камера
прати СМОКИЈА са леђа како запаљеном шибицом
пали све три свеће. Смоки дохвати свећњак за дршку и
пође с њим кроз Музеј. Брзо долази до места где је
малочас дечак разбио стаклену плочу, подигне
свећњак ... он осветли простор изнад текста над којим
се налази фотографија лепог, младог, али ситнијег
младића, младог, али ситнијег са наочарима.
СМОКИ: Опет! Четврти пут! ...
Погледа на под, гомила поломљених комадића
стакла. Смоки стави свећњак на сталак и однекуд у
рукама има нову плочу са истим текстом.
Окачиње је на место сломљене.
... /ПОДИГНЕ ГЛАВУ ПРЕМА БАНЕТУ/ А ти
опет ... „Дечја посла“.
Пусти га! Проћи ће га. Е, мој Бане, стари
друшкане, немам више стрпљења. Четврти пут!
Морам то да рашчистим. Сувише мисли на тебе. То
је због тога што, и поред свега, још увек не зна ко си
ти. До виђења, баћушка! То морам да уредим. Не био
Смоки, ако то ујутру не рашчистим ... Досадно ти је
самом? Довешћу ти једног друга, одавно га ниси
видео. Ја мислим да има места и за њега, ту поред
тебе, макар на један дан ...
Вади однекуд ексер и закуцава га поред
Банетове слике. Смоки опет прихвата свећњак и пође
кроз музеј. Из неког угла неко тихо зазвижди.
Једанпут ... двапут. Смоки се осврне и угледа
средњевековни оклоп испод чије кациге вири
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незапаљена цигарета. Смоки приђе. Свећњаком пали
цигарету
... Пази где отресаш пепео и гасиш пикавце!
Ево ти, узми овај жижак од теракоте из III века нове
ере. И не знам да ли је за твоје здравље у овим
годинама уопште добро да пушиш. Па ти, човече,
имаш већ пуних 600 година! Еј! Донећу ти, кад се
вратим, паклицу америчких цигарета.Сад журим.
Обећао сам Банету да завршим један посао. Здраво!
Смоки илази нечујно кроз врата.
У ВЛАДИМИРОВОЈ КУЋИ
За ниским сточићем у углу дечак Владимир црта.
Мајка и отац разговарају.
Мајка је веома узрујана.
МАЈКА: То је вандализам ... То је скандал, то је
ужас, то је... то је врхунац!
Отац се смешка, па се обраћа Владимиру.
ОТАЦ: Пиши, сине ... Вандализам, скандал,
ужас, врхунац! Мајка прави збирку великих тешких,
дебелих речи. Штета би било да се нека од њих
изгуби.
МАЈКА: Ти не схваташ. Тај разбојник руши
нешто свето, нешто
најсветије. Само се ти смејуљи, само се ти смеј. Теби
је све смешно. То је жалосно!
ОТАЦ: Чекај, молим те, да рашчистимо. Шта
је смешно? Шта је жалосно? Опет си помешала.
Таман сложим две ствари, две речи, једну уз другу, а
ти опет започнеш бомбардовање. Дакле, жалосно
је?...
МАЈКА: Жалосно је што је теби све смешно.
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ОТАЦ: Добро. То сам схватио. Жалосно је што
је мени смешна твоја узрујаност и твој безразложни
бес.
МАЈКА: Сваки нормалан човек би био узбуђен и
огорчен, а камо ли ја! Ти добро знаш шта је Бане
значио за мене. Ја то нећу да дозволим!
ОТАЦ: Нећеш да дозволш да он то за тебе
значи? Пази шта говориш?!
МАЈКА: Ја не знам шта говорим, али знам шта
осећам. Зна моје срце!
ОТАЦ: Чекај, чекај, смири се. Имам и ја срце.
МАЈКА: Дрвено.
ОТАЦ: /ВЛАДИМИРУ/ Пиши, сине: „Мој отац
има дрвено срце“.
ВЛАДИМИР: Нећу! Није истина!
ОТАЦ: „Он из дубине свог дрвеног срца воли
мене и моју мајку“.
МАЈКА: Да ме волиш, не би ме исмејавао. Да
имаш срце, ти би пронашао тог малог разбојника који
разбија Банетову слику у музеју, извукао би му уши до
корена и рекао му ко је Бане. Бане је био твој друг,
наш друг, наш ... мој друг!
ОТАЦ: Нико никад није разбио Банетову
слику.Случајно је неко срушио стакло на коме је
исписана једна од хиљаду реченица које је некад дивно
Бане теби писао у љубавним писмима на која ти,
колико ја знам, ниси никада одговарала. То се
догодило ... случајно, сасвим случајно.
МАЈКА: Четврти пут! Више није случајно! То
неко намерно ради.
ОТАЦ: Али .. зашто?
МАЈКА: Шта ја знам зашто! То не могу да
схватим ... то моје срце не може да схвати.
ОТАЦ: Ти опет о срцу.
ВЛАДИМИР: Чим се помене тај Бане, она се
одмах хвата за срце!
ОТАЦ: „Цревце“ је стварно био срце од
човека.
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МАЈКА: Не дозвољавам да Банета у мом
присуству тако зовеш.
ОТАЦ: Како?
МАЈКА: Не дозвољавам да га вређаш!
ОТАЦ: /ОЗБИЉНО/ Слушај! Ти претерујеш! Ја
сам Банета увек и поштовао ... и волео више него ти,
а зваћу га онако како сам га звао док је био жив, док
смо се заједно дружили – „Цревце“. „Ц р е в ц е“, као
што је и он мене увек звао „Главоња“.
ВЛАДИМИР: Цревце? Зашто цревце.
МАЈКА: Није цревце. Слободан, Бане.
ОТАЦ: Слободан – Бане, звани Цревце.
МАЈКА: Срам те било!
На вратима се појављује Смоки.
СМОКИ: Ја сам куцао. Нико се не јавља. Ушао
сам. Поштено. Не знам зашто би ме био срам.
МАЈКА: Не кажем ништа вама.
ОТАЦ: Не каже теби. Мени. Она тако мени
тепа.
ВЛАДИМИР: Не теби. Она то каже мени.
МАЈКА: Мислила сам на оног разбојника који је
опет разбио стаклену плочу у музеју.
СМОКИ: Због те плоче сам и дошао ... Ја сам...
/Руком показује да је сликар-фирмописац/
... фирмописац. Треба да обновим текст на
плочи, па су ме послали вама. Код вас је, кажу,
оригинал писма са кога могу да прекопирам факсимал.
МАЈКА: Одмах ћу вам донети писмо. Само да
знате, не дозвољавам да се писмо износи из моје куће.
СМОКИ: У реду. Овде ћу га копирати. Сешћу
овде код Владимира.Он ће ми помоћи.
Мајка оде. Смоки хоће да седне.
ВЛАДИМИР: Седите за други сто. Ту са
татом. Тај сто је већи.
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СМОКИ: Мени треба више светла. Сешћу
поред тебе. Ту се боље види.
ВЛАДИМИР: Али ја цртам.
ОТАЦ: Хајде ... помери се. Помогни човеку.
Смоки седне поред Владимира и на његовом
цртежу најситнијим рукописом забележи: „Ја сам
Смоки“ ... онда однекуд извади огромну лупу, да је
Владимиру. Он кроз лупу прочита, па и сам забележи:
„Ја сам Владимир“. Смоки прочита лупом и допише:
„Знам. Ја све знам! Све!“ Онда погледа Владимира,
овај га неколико тренутака посматра, не издржи
поглед и почне да шкраба по хартији.
Долази мајка.
МАЈКА: Опет је неко претурао по мојим
стварима. Опет ми је неко превртао по писмима...
/ОЦУ/ Слушај ти, ако се то још једном догоди ...
ОТАЦ: Ако се још једном догоди да ме
оптужујеш за нешто што нисам учинио, за нешто
што ме у ствари ни мало не интересује, за нешто
што ми не пада на памет, за нешто што је глупо ... –
отићи ћу у кафану и вратићу се тек онда кад будеш
написала молбу.
ВЛАДИМИР: Није он! Ја сам претурао.
МАЈКА: Ни ти не смеш. Нико не сме да
претура по Банетовим писмима. Она су за мене
светиња!
ВЛАДИМИР: Тражио сам неке моје ствари.
МАЈКА: Никакве твоје ствари се не налазе
овде.
ВЛАДИМИР:Мислио сам да су све ствари у
кући – наше ствари.
МАЈКА: Изузев Банетових писама. Она су само
моја!
СМОКИ: Хоћете ли ми дати то писмо?
Мајка му даје једно старо искрзано писмо
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МАЈКА: Само, молим вас,чувајте га, пазите да
се не оштети!
Смоки даје Владимиру писмо и лупу.
СМОКИ: Прочитај гласно, молим те.
ВЛАДИМИР: Нећу.
ОТАЦ: Владимире, прочитај Смокију!
СМОКИ: Молим те.
Владимир узима лупу, угледа слова, жмури и
чита:
ВЛАДИМИР: „Најдража, једина моја! Знак
узвика. „Сутра ће ме убити злотвори. Тачка.
Мајка заплаче ... зарида.
ОТАЦ: Имам ли ја дрвено срце зато што сад
не заплачем?
СМОКИ: /ВЛАДИМИРУ/ Даље.
ВЛАДИМИР: /КАО ПРЕ/ „Не плашим се, они
се мене плаше. Они дрхте. Долази слобода, ја је из
овог мрака видим. Личи на тебе. Прими је уместо
прстена. Воли Те Бане.“
Мајка зарида још јаче.
ОТАЦ: Никад нисам умео да ти пишем таква
писма. Ја само:
здраво, како си? Био сам овде, био сам онде. Поздрав,
итд.
МАЈКА: Друго је Бане.
ОТАЦ: Али ти си на моје депеше одговарала
километарским писмима пуним придева, а на његове
реферате ни једном ниси одговарала.
МАЈКА: Кад сам била луда!
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Отац дође до ње и спусти своју огромну шаку
на њена леђа.
ОТАЦ: Ниси била луда. Била си заљубљена. У
мене. А Цревце је био заљубљен у тебе!
МАЈКА: Он је би лудо заљубљен у мене!
ОТАЦ: Човек је увек лудо заљубљен.
МАЈКА: Бане је нешто посебно. Он је херој.
ОТАЦ: Он је био мој друг.
СМОКИ: Ви сте га познавали?
ОТАЦ: Цревцета? Па ми смо, нас двојица,
двадесет година, од како смо проходали, били смо
заједно. Био је ситнији растом, једно око му је сузило,
ја сам га увек бранио. Били смо као браћа. Растали
смо се пред сам рат. Мене су мобилисали, а њега нису
хтели у војску, јер је био мршав. Као птица. Плакао је.
Преклињао да га приме. Говорио је: „Дебљина није
ништа – срце је све!“
МАЈКА: И доказао је!
ОТАЦ: Имао је срце. Електричну централу у
ваздух ... Бомбу у немачку официрску кантину ...
Schuharta усред парка ... Два шапилографа у подне из
„Јадранове“ штампарије ... Чудо! Кад ми је Љубица
јавила у ропство да су га убили, плакао сам као мало
дете.
СМОКИ: /ВЛАДИМИРУ/ Чујеш ли!
ВЛАДИМИР: Знам. Сто пута је већ причао.
ОТАЦ: Сто пута. Сто први пут. А причаћу ти
још сто пута. Теби морам. Слушај, сине ... У музеју
чувају његову слику, његов револвер и његову
биографију. То је њихов посао. Ја и ти морамо да
чувамо успомену на оног Банета кога не знају кустоси
из музеја. На мог друга Банета. Она ...
/Показује на мајку .../
... и њени из музеја нек чувају оног, ми ћемо
нашег Банета.
МАЈКА: И сад неки силеџија сме да сломи
стакло испод његове слике у музеју.
ВЛАДИМИР: Шта се ти мешаш?
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МАЈКА: Он је мене волео.
ВЛАДИМИР: Ти мораш њега да волиш ...
/Покаже на оца/
МАЈКА: Али он је мене волео. Ја то нећу да
дозволим. Ја сам ишла у школу. Ја сам молила
професора Бошковића да свим ђацима каже ко је био
Бане. Ти знаш ко је он. Ти то никад не би урадио,
али остала деца! Сви морају да знају ко је Бане!
ОТАЦ: Вртео се око Љубице. Једна ми је једина
туга остала на срцу. Једном сам га чвркнуо овом
мојом дебелом шапом. Жали ми се она ...
/Показује на жену .../
... /СМОКИЈУ/ Досађује, пише, пресреће, врти
се. Кажем му: „Цревце, одбиј! То је моја испаша! Ту
ја пасем!“ Али он неће - даље насрће!
МАЈКА: Ти си грубијан, ти само то и умеш.
Чврк! Главоњо!
ОТАЦ: /СМЕЈЕ СЕ/ Ти си тражила!
МАЈКА: Ништа ја нисам тражила!
ВЛАДИМИР: /ОЦУ/ А зашто си то дозволио
да тебе заробе? Зашто ниси побегао? Зашто се и ти
ниси борио? Зашто ти ниси Бане?
ОТАЦ: Зато што сам Коста. Ето зашто. Он
је Бане – ја сам Коста. Он је Цревце, ја сам Главоња.
Ето зашто.
Смоки дође до очеве урамљене слике. На
фотографији отац насмејан са белом раздрљеном
кошуљом. Посматра слику.
ОТАЦ: А? Није ти чудо што се заљубила у
мене?
МАЈКА: Ко говори о теби? Правиш се важан?
Ми говоримо о Банету. Какве ти имаш везе?
ВЛАДИМИР: Какве он има везе? Ово је наша
кућа и у њој пре и више треба да се говори о Кости
него о Цревцету.
ОТАЦ: „Цревце“ је херој, ја сам обичан прост
човек.
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ВЛАДИМИР: Али ти си чвркнуо „Цревцета“,
ти си био јачи!
МАЈКА:Не дозвољавам да у мом присуству
Банета зовете „Цревце“! Он је Слободан.
ОТАЦ: Криво ми је што сам га чвркнуо!
Омакне се шапа.
ВЛАДИМИР: Ниси ми рекао зашто ниси
побегао из логора?
СМОКИ: Рекао ти је. Он није Бане, он је
Коста. И не испитуј више, да не почнем ја тебе да
испитујем.
ОТАЦ: Шта ти имаш да испитујеш мог сина.
Ти ради свој посао. Копирај то и иди ...
СМОКИ: /ОЦУ/ Правиш се важан. На мене
може да се дере само онај ко ми обори руку. Дај да
видимо ту тешку дебелу шапу. Чвркнула је Банета,
чик нек обори моју!
ОТАЦ: Не изазивај, мали!
МАЈКА: Сломићеш шаку човеку, медведе!
СМОКИ: Да видимо!
Смоки склони цртеж испред Владимира и
налакти се.
ОТАЦ: Лева или десна?
СМОКИ: Која је јача?
ОТАЦ: Ти изабери.
Смоки и Отац се шчепају за шаке, најпре је
Смоки јачи, Владимир посматра, онда крајњим
напором Отац сруши Смокијеву руку, коју овај, можда
намерно, попусти.
СМОКИ: Свака част! Чврст си и јак као
булдожер! /ВЛАДИМИРУ/
Твој отац је ...
/Подигне руке одушевљено/
... руски брзи воз!
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ОТАЦ: /ОДУШЕВЉЕНО/ Ево жено да ти
испуним ћеф! Ја ћу да платим и стакло и писање, и
материјал и руке ... јаку руку, сине, јаку! ... Само се ти
смири! Нек ти буде. Иако знам, боље него ико од вас,
ко је био Бане, а био је и бољи и већи, и паметнији и
јачи, био је човечнији него иједно писмо и иједна слика.
Био је човечуљак за две главе виши од сваког човека у
овом граду.
СМОКИ: Да то напишем испод слике?
МАЈКА: Не – пиши оно што је писало.
ОТАЦ: /ПОМИРЉИВО/ То је за мог сина, а за
њу ... Пиши онако како је писало у њеном писму. И
напиши да то пише у писму које је њој писао. Можете
да окачите и једну њену слику у музеју. У купаћем
костиму – најбоље! Иако
га је она мучила горе од Шваба!
МАЈКА: /УРЛИКНЕ/ Ти ... ти си зао, ти си
разбио стакло, ти си ...
ОТАЦ: У реду. Ја сам разбојник, ја сам луд.
Идем у шупу да стружем дрва ...
Бесан устане и оде. Мајка потрчи за њим.
МАЈКА: Костице, чекај да ти објасним.
Чекај!...
ОТАЦ: Објашњавај ми у шупи док стружем.
МАЈКА: Чекај, Костице.
ВЛАДИМИР: Ша још има да чека? Све си му
рекла!
МАЈКА: Али, да вам објасним.
ВЛАДИМИР: Све је јасно.
Мајка истрчи за оцем. Смоки је још увек пред
очевом сликом. Не окреће се.
СМОКИ: Сад ћеш да одеш у музеј и слушаш
Бошковићево предавање о Банету.
ВЛАДИМИР: Нећу. Доста ми је тих прича о
Банету.
СМОКИ: Хоћеш!
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ВЛАДИМИР: Нећу!
СМОКИ: Хоћеш!
Смоки хитро скине са зида очеву фотографију.
Сакрије је испод капута.
БАНЕ: Нећу!
Претапање
М у з е ј ...
Д а н ...
Професор Бошковић испред Банетове слике.
Пред њим дечаци, Владимирови вршњаци. Слушају
професора ... У крупном плану – Владимир.
Усне му се саме размичу ... и тихо шапћу.
ВЛАДИМИР: /ШАПУЋЕ/ Нећу! Нећу!
ПРОФЕСОР: Децо, неко је вероватно случајно,
опет разбио стакло испод слике нашег јунака Банета.
То није лепо. То ни случајно не сме више да се догоди.
Ви сви знато ко је Бане, али ћу вам ја још једном рећи
све о томе. Морам. Он је био мој ђак, ја сам, колико
сам могао, а некад сам могао много више него сад,
радио из срца и душе да у дечацима и младићима,
мојим ђацима, развијем најплеменитије и најбоље.
Бане је био ... Бане ...
ВЛАДИМИР: /ТИХО/ „Цревце“ ...
ПРОФЕСОР: Молим? Шта је било? Неко је
нешто питао? Молим?
ВЛАДИМИР: Ништа, ништа.
ПРОФЕСОР: Бане је био мој ђак. Као да га
данас гледам. Озбиљан, леп, замишљен, паметан,
пажљив, послушан, миран. Седео је у првој клупи,
имао је најбоље оцене, одмах се могло да примети да
је рођен за нешто велико и светло. Историју је знао –
као ја. Математику као колега Душан. Он је био и
остао понос наше школе и нашег града. Помагао је
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слабијима и физички и духовно, а када је дошао
страшни рат, кад је фашистичка чизма згазила на
наше свето тле ... он је први зграбио пушку у своју
јуначку десницу и јурнуо на освајачке тенкове и борна
кола. Дао је свети пример осталима и данас
равноправо и поносно његова слика стоји уз остале
знане и незнане хероје из борби и ратова.
Овде у музеју, који хоће да нас подсети и
опомене на све оне који су пали, Бане се заувек
здружио са јунацима из свих времена наше херојске
историје. Децо, пођите за мном кроз музеј да вам
покажем још једном те Банетове другове ... Пођимо
у Одељење средњег века.
Професор полази ... за њим дечаци. Остаје само
Владимир пред Банетовом сликом.
ВЛАДИМИР: /КАО МАЛОПРЕ/ Нећу! Нећу!
Кад види да су остали дечаци отишли са
професором, леђима се окрене према слици и хоће да
стакло распали лактом, али га изненада шчепа једна
рука из оклопа средњевековног ритера који је стајао
крај врата. У оклопу је Смоки.
СМОКИ: Чекај, братац! Ако ћеш да наставиш
тако, реци.
ВЛАДИМИР: Ко си ти? ...
Смоки подигне калпак са главе.
ВЛАДИМИР: С м о к и!
СМОКИ: Ако ћеш даље да разбијаш, реци ... Ја
више нећу да поправљам.
ВЛАДИМИР: Не знам.
СМОКИ: Шта не знаш?
ВЛАДИМИР: Ништа не знам. Закунем се –
нећу ... Нећу ... Али кад професор почне да говори, кад
угледам ове иницијале, ово Љ.Ж. – мене нешто повуче,
нешто ме доведе, нешто ме појури и ...
СМОКИ: А да је ту слика твога оца? ...
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ВЛАДИМИР: Није, Смоки. То је Банетова
слика. Она не сме да га толико воли. Она мора да воли
мога оца.
СМОКИ: Воли га.
ВЛАДИМИР: Али зашто чува његова писма?
Зашто је урамила његову слику? Шта се она меша?
СМОКИ: Воли га. Као што га волим ја. Као
што га воли професор, као што сви воле Банета. Они
који су га познавали и они који се још нису родили. Као
што га воли твој отац.
ВЛАДИМИР: Она мора да воли само мог оца.
СМОКИ: Хајде, пођимо заједно да слушамо
професора ...
Смоки у оклопу и Владимир пођу. Смоки своју
металну руку спусти на Владимирово раме и пођу.
Улазе у Одељење средњег века где професор наставља
своје предавање. Кад дечаци угледају Смокија као
ритера и Владимира – запање се, али професор – за
кога су експонати живи – и не тргне се.
ПРОФЕСОР: Ево још једног из те славне
Банетове плејаде, ево још једног који је своје кости
узидао у темеље нашег града и наше отаџбине.
Смоки подигне калпак
СМОКИ: Ја нисам јунак, ја сам Смоки и
дозволите ми да, уместо вас, завршим предавање о
Банету. И ја сам га познавао.
ПРОФЕСОР: Говори, сине. О херојима никад
није доста говора ...
СМОКИ: Слободан, Бане – звани „Цревце“ је
био онакав каквог га је малочас описао професор. И
био је још стварнији и још бољи. Такав је морао да
буде. Био је мршав, низак растом, носио је наочари,
једно му је око сузило, падао је два пута из
француског, мало је шушкао кад говори, другови су га
звали „Цревце“ и он се није љутио. Једанпут је у лето
са својим пријатељем кога су звали „Главоња“ украо
лубеницу из кола ...
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ПРОФЕСОР: Чекајте! Еј, ко сте ви? Како
смете?
СМОКИ: Ја сам Смоки.
ПРОФЕСОР: Не тиче ме се ко сте ви! Само
то не смете да говорите о Банету. Он је мој ђак.
СМОКИ: И ја сам ваш ђак, професоре, али
заборавили сте ме. Сећаћете се кад будем
кошаркашки репрезентативац или ако се попнем на
Монт Еверест, што и намеравам идућег лета, ако не
будем радио са стрицем у планини. Уосталом,
дозволили сте ми. Бане је мој комшија. Децо, рекох
већ...Бане је био диван и био је жив. Он је био
заљубљен у једну девојку и писао јој је сваки дан
дугачка писма, али га та девојка није волела. Волела је
другог, једног дебелог са коврчавом косом. Банетовог
најбољег пријатеља кога су звали „Главоња“. Е, о
том Главоњи хоћу да вам причам ...
ПРОФЕСОР: Али ... Договорили смо се да
причате о Банету ...
СМОКИ: Сигуран сам да би и Бане више волео
да данас говори о Главоњи. Уосталом, можемо и да
га питамо ...
/Окрене се према Банетовој слици и пита./
... Важи? Слажеш се?
Смоки састави два прста.
... Овакви! Њих двојица су били као два прста.
Док су били заједно ...
ПРОФЕСОР: Не дозвољавам!
СМОКИ: Не дозвољавате да испуним Банетову
жељу?
ПРОФЕСОР: Али ...
СМОКИ: Нећу много да отежем ... Испричаћу
само шта је Главоња урадио једног дана, пре три
године ...
ПРОФЕСОР: Али тада није био рат.
СМОКИ: То би урадио и Бане да је остао жив.
ВЛАДИМИР: Шта је урадио Главоња?
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СМОКИ: Три километра далеко од града живи
једна баба. Сама. Једног дана је пала и сломила ногу.
ПРОФЕСОР: То није ништа. Сваког дана по
једна баба сломи ногу.
СМОКИ: Главоња је случајно ту пролазио и чуо
како баба јечи ... Дошао је, упртио је на кркиђак и
носио три километра на леђима. Била је недеља, пре
подне. Сви су људи изишли у шетњу. Обукли су нова
одела, седели пред кафаном, пушили и пили пиво, а
Главоња је кроз цео град носио бабу на леђима. Сви су
се смејали, а он је само мумлао: „Ништа бако не
брини, проћи ће ...“ Трговци су месецима касније
задиркивали Главоњу и прозвали га Бабоносац.
ПРОФЕСОР: Какве то везе има?
СМОКИ: Бане је носио митраљезе, а Главоња
бабу.
ПРОФЕСОР: То није исто.
СМОКИ: Наравно. Баба је тежа.
ПРОФЕСОР: Ви се спрдате са Банетом.
СМОКИ: Ја? Грешите, професоре. Хоћу само
мојим пријатељима да испричам какав је био Бане и
какав би био да је остао жив.
ПРОФЕСОР: Он би био у првим редовима.
СМОКИ: Али би носио бабу на кркиђак ако
треба. ... Мислите ли децо да је то мало? То што је
носио бабу на кркиђак. То је само један случај кога сам
се овог тренутка сетио. Иначе, он је ...
Смоки набраја на прсте.
... Он је направио једну кућу сам ...
... Он је ископао бунар ...
... Он је засадио две хиљаде топола поред
Могиле ..
... Он је једном ухватио лопова ....
... Он је поклонио бицикл своме брату ...
... Он је изломио руку кад је гасио пожар у
Храстовачи ...
... Он је једини досад скакао са Љубичевског
моста ласту ...
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... /ЗНАЧАЈНО/ Он је, јутрос оборио моју руку
... Овако ... Тиме се досад нико не може да похвали. Ја
мислим да је то доста ... ... да више не набрајам. То
неће бити забележено ни у једној књизи и ни у једном
музеју, али то је било...
ДЕЦА: /У ГЛАС/ Часна реч?
СМОКИ: Он је оборио и моју руку! Дајем часну
реч! Дајем вам часну – СМОКИЈЕВСКУ реч! .. .. Због
тога, мислим, децо, да имам право да вам предложим
да макар само данас, макар само јутрос, уз Банетову
слику у музеју окачимо и слику Косте Главоње,
Бабоносца, најбољег Банетовог пријатеља и друга.
Бане би то волео. Погледајте их. ...
Покаже на место где је Банетова слика и
ваистину - један поред другог су Бане и Владимиров
отац Коста.
... Кад буде требало – будите Бане, али и кад
буде требало – будите Главоња. Слажете ли се,
професоре?
ПРОФЕСОР: Наравно, наравно! Па и он је мој
ђак! Ја сам се трудио колико сам могао, а некад сам
могао много више, да у мојим ђацима развијем оно
најплеменитије и најбоље. Погледајте их, момци, то
су моји ђаци! Ја сам их подигао.
СМОКИ: Реци мајци да више нико неће
претурати по њеним
писмима и више никад нико неће разбијати стакло
!/ОВО КАЖЕ БАНЕТУ/
ПРОФЕСОР: Сад опет у школу, момци. Да не
закаснимо ...
Издваја на страну Смокија.
... Јуначе, из које ти беше кохорде?
Смоки натачиње опет кацигу.
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СМОКИ: Ја сам служио у коњици, професоре.
Страдао код Велбуџија у четрнаестом веку.
ПРОФЕСОР: /НАКАШЉЕ СЕ/ Хм... хм... Увек
сам говорио: Историја је учитељица живота ...
Пођимо, децо ...
Професор и деца излазе ... Владимир заостаје ...
Остају само Смоки и Владимир.
СМОКИ: Пожури, закаснићеш!
Владимир отрчи. Смоки кресне шибицу и
средњевековном ритеру из другог угла запали
цигарету.
Смоки излази из оклопа.
... Како сам ово извео, а? ... Не знам како
можеш толико векова да издржиш у овом кавезу.
Свака т част!
Однекуд из неке даљине чује се
/Д О З И В А Њ Е/
ГЛАС: /OFF/ С м о к и! Смоки!
У ЈЕДНОМ УГЛУ СОБЕ
Дечак клечи у углу и дозива Смокија.
ДЕЧАК: С м о к и! Смоки!
Смоки одједном седи у столици за љуљање
преко пута дечака.
СМОКИ: Шта је било?
ДЕЧАК: Није имао времена да ме избије,
наредио ми је да клечим.
СМОКИ: Ко?
ДЕЧАК: Отац.
СМОКИ: Зашто?
ДЕЧАК: Рекао сам му ...
СМОКИ: Шта си му рекао?
ДЕЧАК: Да је излапео.
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СМОКИ: Па? Крив си, брате.
ДЕЧАК: Да ... али, жуљи ме. Не могу више.
СМОКИ: Шта да ти радим?
ДЕЧАК: Спасавај!
СМОКИ: Како?
ДЕЧАК: Како знаш. Ужасно ме жуљи. Не могу
више. Заплакаћу!
Смоки скида свој сако, ставља дечаку испод
колена.
СМОКИ: Да клечиш мораш, ако је наредио.
Овако ће ти бити
лакше.
Смоки излази ...
Преко његових леђа одјава.
КРАЈ
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Радмила Зорић

БУНИЛО СЕ СЛОВО Б
Бунило се слово Б
у азбучном дугом низу,
што је оно увек друго,
а првом је месту близу .
Испред њега слово А
Стоји право к’o статива,
А оно се, ником криво,
Иза њега увек скрива.
Слово В му леђа чува,
не смета му што је треће,
заштитнички за њим стоји
да не буде гужве веће.
Забринуто на то гледа
читава азбука.
Зар бунтовно слово Б
иде против Вука?!
Свако слово у азбуци
има своје место,
замене их прваци,
ал 'не тако често.
Кад се слова из азбуке
у речи преселе,
места им се измешају
па се развеселе.
Веселе се слова,
радују се речи,
156

писање стихова
пос'о им најпречи.

ДИВНО ЈЕ НЕБО ДЕЧИЈЕ
Дивно је небо дечије,
плаво попут мора,
по њему бродићи плове
препуни дечијих снова
Дивно је небо дечије,
бескрајно и широко,
по њему сунце путује
топло к’о дечије око.
Дивно је небо дечије
и када заплешу звезде
и када сунчевим трагом
јата птица зајезде.
Зато,одрасли свете,
заштити свако дете,
сачувај небо дечије,
деца су срце планете .

ЛЕПТИР И ЦВЕТ
Шаролики лептир
по сунчевој траци
крилцима лелуја
док га мазе зраци.
Прогледала маћухица
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росом умивена,
зеница јој ока шарног
зраком пробуђена.
Разиграног лептира
уморио лет,
латице ка њему шири
заљубљени цвет.
Стопише се шаре
цвета и лептира
лептир доби латице,
маћухица крила.
Када сви лептири
заодену цвеће,
лепши цветњак нико
пожелети неће.

МИЛОШЕВА ТАЈНА
Синоћ ми је своју тајну
један Миша поверио
каже да се у Елену
баш жестоко заљубио.
Шест година Миша има
а Елена једну више,
окице му жаром пламте
плавом косом кад зањише.
Узбуђено и врскаво
своју тајну ми казује,
све зубиће своје има
прстићем ми показује.
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А Елени један зубић
из бисерног низа фали
сада му је чак и лепша.
дечачић се мени хвали.
Рекао јој да је воли,
радосна је она била,
па је њему брже-боље
своју љубав изјавила.
Наша тајна, драги Мишо,
не буди ми ти у бризи,
биће од свих сакривена
у следећој мојој књизи.
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Станија Миловановић

СЛАДОЛЕД
Извела сам Марка
Да по парку шетамо
Дан је био сунчан,
Топао и светао.
Лижу деца сладолед
Док цвркућу птице
А Марко их гледа
Скоро нетремице.
Очице му сијају
Образи румене
„Где су нашли сладолед?“
Пита Марко мене.
„Нисам, баба, болестан,
Грло ме не боли,
Купи и ти мени,
Тебе Марко воли“.
Добио је Марко
Куглу од банане
Полако је лизао
Са обадве стране.
(21.4.2004.)
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ДЕЈАН
Један мали Дејан
Правио је Снешка
Котрљао грудву
Озбиљно, без смешка.
Јакна му је повећа
Лепушкасто лице
Рукави му дуги
Нема рукавице
Помогла сам Дејану
Да направи Снешка
Рекао ми „хвала“
Озбиљно, без смешка.
(2.2.2004.)

РАСТАНАК
(Миши)
Остављам те, малени,
Сад ти је дошао тата,
Па ће он да те чува,
А мама старијег брата.
Плачеш што одлазим,
Ручице пружаш к мени
Привијаш ме у загрљај
Преслатки мој малени.
(2.6.2005.)
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ПЛАВО СУНЦЕ
Ленка ми се насмејала
Кад сам дошла код њих јуче
Не знам да л` ме препознала
Па се смеје мало луче.
Биља каже да ме зна
Да се сећа гласа мог
А ја мислим да је мала
Да се онако насмејала.
Ил` овако, ил` онако
Нек` се она само смеје
Нек` очице плаве сјаје
Нек` ме плаво сунце греје!
(27.7.2009.)
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Ана Виторовић Рајић
ПОСТЕЉА У КОЈОЈ СЕ НАЈУДОБНИЈЕ СПАВА
Била једном једна девојчица по имену Ђурђија.
Била је посебна и мила. Родила се у белој свили и увек
њоме била одевена. Хранили су је руменим јабукама,
најукуснијим и најслађим медом, млеком белим као
душа... Док је Ђурђија сазревала и расла, у њој је расла
и жеља да пронађе место на свету у коме је најтоплије;
постељу у којој се најудобније спава; најбистрији
извор у коме ће се умивати и најсветлије огледало у
коме ће се сваког јутра огледати. Узалудна су била и
убеђивања свих њених пријатељица ластавица и
лептирица, пријатеља јежева, зечева и свих оних
којима ће недостајати...
Родитељи су дуго размишљали, али пошто нису
били имуни на њене сузе и пошто Ђурђија није
одустајала од својих жеља, одлучили су да попусте и
дозволе јој да крене на пут.
Једног пролећног јутра, кренула је сва озарена
надањима. После неколико дана пешачења, стигла је
на пропланак покрај густе шуме. Раскошно зеленило
се простирало испред ње, миришући најдивнијим
ливадским цвећем. Закорачила је у шуму и тамо
угледала кривудави поточић, који је жуборио
најтананијом мелодијом. Уморна од напорног
пешачења, ушушка се у удобну маховину, покри
листовима кестена и заспа. Пробудила се одморна
следећег јутра, па се уми, а косу распусти и поче је
чешљати, огледајући се у стаклено бистрој изворској
води. Све је одавало утисак да ће баш ту пронаћи оно
за чиме трага и због чега се упутила на овако дуг пут.
Сва озарена поче скакати по каменчићима, из
којих се у тренутку појави змија, нервозно повијајући
реп и кроз зубе изговори: „Ко си ти и како се усуђујеш
да мој мир нарушаваш?!“ Уплашена Ђурђија јој
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одговори ко је и да је дошла да пронађе место на свету
у коме је најтоплије; постељу у којој се најудобније
спава; најбистрији извор у коме ће се умивати и
најсветлије огледало у коме ће се сваког јутра
огледати. Али пошто је змија наставила љутито да
палаца језиком, сакри се иза највећег дрвета. Ту је
осетила сигурност, која није дуго трајала, јер се
изненада појави вук, који је погледа леденим погледом
и упита: „Ко си ти и како се усуђујеш да мој мир
нарушаваш?!“ Ђурђија му одговори. Али пошто је вук
почео да режи, потрча и сакри се у оближњу пећину.
Ту је осетила сигурност, која није дуго трајала, јер се
из пећине зачу брундање медведа, који је уз рику
упита: „Ко си ти и како се усуђујеш да мој мир
нарушаваш?!“ Уплашена Ђурђија овог пута не стиже
ни да одговори, већ потрча што су је брже ноге носиле
и није се заустављала док није стигла испред добро
познатог прага свог дома.
Покуцала је дрхтавом руком и тешка дрвена
врата се отворише. Мајка је, уз најсрдачнији осмех,
припи уз себе и загрли. Ђурђија осети у том тренутку
да се налази на најтоплијем месту на свету. Из
мајчиних очију потекоше сузе које јој умише лице.
Подиже поглед и загледавши се у њене сунцем
обасјане очи, виде цео свет испуњен љубављу.
Огледала се у њима и била је задовољна тиме што
види. Ту је осетила сигурност која ће вечно трајати.
Ушушка се у мајчин загрљај и заспа. Заспа мирним и
безбрижним сном у постељи у којој се најудобније
спава.

ЈЕДНА ЈЕ ТЕТКИЦА
Нек буде одмах јасно свима
ко има тетку - и љубав има!
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То је ваза до бескраја,
дан ми је препун загрљаја.
Па мажења, љубљења и поклона,
да ме увесели она је склона.
И тад ми радост крене низ пете,
просто полетим крај моје тете,
па стигне чак на врх темена,
за мене увек пронађе времена.
Осмех не скида са свога лица,
многи ме воле, ал једна је теткица.
А да срећа буде још већа,
кад имаш тетку, ту је и теча.
СЕСТРА, ЈА И КИШОБРАН
И по кишном дану ја сам насмејана
у друштву млађе сестре и старог кишобрана.
Пет закрпа лево и три мрље десно,
чисто да се зна где све били јесмо.
Успомена безброј да нам вечно трају,
а по стиску руке драги се познају.
Њега држим чврсто, а секу још јаче,
када ветар дуне, све се бојим - пашће.
А кад киша стане, кишобран се склопи,
па брзо на сладолед, да се не отопи.
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Марина Гава
ПУТОВАЊЕ У СВИМ ПРАВЦИМА
Ако нисте знали, свако ћебе, на сваком свету,
чаробно је. Чак и она карирана, дотрајала и малко
искрзана ћебад су чаробна, такође. Чаролија није у
томе да се на њима лети – то разуме свако ко је чуо за
летећи ћилим; на ћебадима се не лети, већ се лети
испод њих... да тако кажем. Ко је читао књиге испод
ћебета, кришом, док су сви мислили да спава,
разумеће шта сам хтела да објасним.
Да би се активирала моћ ћебета, морате у
потпуности бити покривени њиме. То је прилично
захвалан услов, једино што је незгодно ако вас петоро
треба да се завуче испод (а магија делује само тако –
заједнички), или ако вашем петогодишњем сестрићу
падне на памет да се играте испод ћебета лети, на плус
четрдесет степени Целзијусових, а ви немате климауређај, али ни срца да дете одбијете.
- Јеси ли цела покривена?
- Јесам – слажем. Деца од пет година не познају
ни један закон физике или математике, и колико год
им тетка била крупна, тј. елегантно попуњена, њој не
смеју да вире ноге ван покривача.
- Вире ти ноге! – узвикне сестрић од пет година
који, иако не познаје (још) тамо неке законитости,
интуитивно осећа да одрасли у већини случајева лажу.
- Ахааа, морају и ноге испод... Нисам то тако
разумела – опет ја слажем и докажем да је теорија о
натпросечно развијеној интуицији код деце потпуно
тачна.
Успели смо да се завучемо некако обоје под
ћебе, ето, ни ножни палчеви ми не вире. Стварно
чаробно неко ћебе!
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- Шта ћемо сад да радимо? – питам ја, примерак
одраслог, који је заборавио да је управо ушао у
фантазмагоричну капсулу на мисаони погон.
- А што тако гласно причаш? – упита шапатом
мој сестрић.
Ево још једног правила у вези са покретањем
чаробности вашег покривача: тајанственост је
неопходна. То значи да морате шапутати и лежати
покривени тако да се и не примети да сте ту. Јер, они
који бораве искључиво у просторима канцеларија,
аутомобила, кафића, тржних центара и њима сличним,
не могу разумети оне који врло често проводе време у
простору испод ћебета. Они, који ћебе користе
искључиво као покривач током зиме, који не схватају
да су шаре, заправо, мапе до блага, којима крупни
цветови не дочаравају земљу џинова, имају
невероватну моћ гњављења и убеђивања свих како су
само они у праву и да којекакве ствари и чињенице
које су њима недоступне – не постоје. То све може
ћебе да чује, растужи се и чак неколико недеља не
буде чаробно. Зато, ако шапућете, и претварате се да
сте власник једног сасвим обичног ћебета,
досадњаковићи неће разумети шта радите те неће
употребљавати своје ,,моћи“ на вама.
Пошто ме је дете подсетило на ово правило,
подсетило ме је и на све закономерности, правила,
логичности и теорије које сада више не важе. (Осим
искрености.)
- Знаш – почнем ја шапатом, заверенички – ја
сам заборавила да треба шапутати.
Делује ћебе, ето, већ не лажем!
- Добро, ал` немој више гласно да причаш. Шта
ћемо сад да радимо? – пошто је питао шапућући, то је
као да је он први питао. Сад ти, тетка, смишљај!
- Сад ћемо... – (мисли, тетка, мисли!) – сад ћемо
да отпутујемо код капетана Шлисицврнда на његову
планету, то јест, астероид Б-612.
- И шта ћемо да га питамо?
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- Па, питаћемо га да л` има мало сока од
брескве.
Ето, опадне ми ниво маште у крви од превелике
врућине. Али, предлог је прихваћен.
- И да видимо да л` има видео-игрице!
Како сам само смела то да заборавим?
- Да, то обавезно! Капетане, да испритискам ове
силне дугмиће?
- Ћк, ћк, ћк – чујем као одговор. Неизбежно
,,ћк“ и из мог детињства, које се чуло сваки пут када
бих ,,укључивала“ нешто.
- Аха, ви сте већ укључили мотор, капетане.
Онда почнемо мало да тресемо кревет јер - шта
мислите – узлећемо! Само, опрезно с полетањем, да
ћебе не би спало.
- Провери кочнице! – добијам наређење.
- Тренутно нам нису потребне, али раде!
- Провери... ауспух!
- Какав ауспух? Како свемирски брод да има
ауспух?
- А зашто да не? – чујем очај у гласу свог
сестрића. Није проблем у ауспуху, већ зато што сам
изговорила оно не које не постоји кад маштате.
- Опростите, капетане! Заборавила сам – опет
сам почела гласно да причам, па сам се стишала –
заборавила сам да смо сад у овом новом и бољем
броду који има и ауспух!
- Стално нешто заборављаш.
Лепо ми каже дете. Али тако је, нажалост, и ван
ћебета.
Пошто смо узлетели и проверили све наше
уређаје, могли смо мирно да летимо. Ови
интергалактички летови су тренуци када сте далеко од
Земље и свих који вам сметају.
- Знаш оног Николу? – пита ме капетан.
- Неко из забавишта? – сад смо већ престали да
шапућемо. То се сад може, кад смо узлетели.
- Да – каже озбиљно, па ћути.
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Ни ја нисам волела забавиште. Деца увек нађу
разлог да се подсмевају некоме. И ово ћутање ми
говори да тај Никола није споменут из неких
пријатељских разлога.
- Не знам ја њега – одговорим да прекинем
тишину. Не знам ни једно дете из његове групе, па ни
тог Николу, али надам се да нећемо имати разлога да
га више спомињемо.
- Ја сам њега данас ујео.
Сад треба бити паметан!
- Аха. А што?
- Он мене увек гура, и све гура. Стално све дира
и нико не воли да се игра са њим.
- Безобразник неки, а?
- Да.
- Да ли се ти њега плашиш?
Мој капетан сестрић мало ћути, па опет
прошапуће:
- Да. Мало. Кад немам свој чаробни плашт.
(То је обична марама коју је везивао око врата,
да му вијори као и Бетмену његов плашт.)
- Па шта ако си га ујео? Нека се он сада од тебе
мало плаши.
- Али, нисам га ја ујео. Данас смо се играли да
смо животиње, и ја сам био животиња алигатор. Тако,
ујео сам га ја за ногу, али је то урадио алигатор! –
објасни ми, напослетку. Напросто ме је одушевио
овом играријом.
- Одлично! Тако немаш разлога да се бринеш,
кад је то алигатор урадио. Уосталом, ако је тај Никола
толико безобразан, мора мало и он да трпи.
Ово је било довољно да чује, изгледа да је мало
осећао кривицу због тога. А тешко је детету објаснити
када се бранило, а када је претерало.
- Можда ако има воде макар.
Збуни ме дете, начисто.
- Ко? Што воде? – не знам шта да питам,
колико ме је збунио.
- Па тај где идемо.
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Богами, требало ми је времена да се присетим
како смо у броду, и идемо да питамо господина
Шлисицврнда да ли има сока од брескве.
- Јеси ли ти жедан? – сетим се, коначно.
- Јесам.
- Стигли смо! Сад силазимо и идемо да пијемо
воде и сок!
Скинемо ћебе са себе, осапуњени од врућине.
Треба поправити расхладни уређај у броду! Нико нас
није видео ни чуо кад смо слетели. Таман сам
наточила воду, кад ми сестрић отрчи назад у собу.
- Ћк! Ћк! – чуло се оданде.
Заборавили смо да искључимо мотор.

NO MAGIC TO-DAY
Ово је један тужан, магични шешир. До
недавно, из његовог гротла су врцале шарене мараме и
свилене бомбоне. Његов мађионичар и он су се тако
били договорили, јер су давали преставе за напуштену
децу. Милион килограма бомбона и деветсто шездесет
осам хиљада километара марама прешли су Мађионичар и он заједно. А онда, стари шаљивџија је извео
непоновљиви, неочекивани, изненадни трик – учинио
је да он сам нестане! Магични шешир се прво одушевио, онда очекивао, па надао и, на крају, растужио.
Али, Мађионичара није никако било, извео је свој
последњи трик врло квалитетно. Тако је овај шешир,
који је магичан, постао још и тужан.
Прошло је неко време када се појави неки
други човек. Дохватио је шешир са врха полице, грубо
га ухвативши за обод, пробудивши га из најдубљег
сна. Намрштено зурећи у поспано око, промрмљао је
нешто тај човек и понео шешир са собом. И тај човек
је био некакав мађионичар, али он није умео да се игра
са децом, а још мање да прави бомбоне за њих.
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Упорно је покушавао да из сиротог шешира извуче
белог зеца. Мучио га је, гребао по финој постави
остављајући по њој распарана места, викао на њега, па
чак и шутирао. Не схватајући шта ће му баш бели зец,
шешир је једном дао најнежнију мараму на којој је
била нацртана девојчица како једе бомбоне. Ту ноћ је
шешир провео напољу, тамо где се докотрљао када га
је побеснели власник бацио. Срећом по шешир, ноћ је
била лепа, пуна цврчака и сјајних бомбона по небу.
Како је доспео на ову полицу не сећа се више
нико. Ни он сам. Антиквар и даље сумња да то није
обичан цилиндар, али се шешир крије. добро му је
овако, нико га не малтретира.
Недостају му деца.
Понекад заплаче за старим Мађионичарем,
питајући се да ли га је оставио зато што није умео да
нађе белог зеца.

171

Љубисав Грујућ Груја
ДРАГА ДЕЦО
Време је да вам истину кажемо,
доста смо дуго то од вас крили:
Није лепо да вас стално лажемо
да смо као деца баш добри били!
И ми нисмо волели сирупе да пијемо,
мрзели смо и ми руке да перемо,
умели смо често да се побијемо
и да се у школском дворишту деремо !
И ми смо комшијско грожђе крали,
при повратку из школе бацали торбе...
Математику и ми нисмо баш знали
нити волели грашак,супе и чорбе!
И ми мо се плашили татиног прута
када због нечега добри нисмо били,
плашили се учитаљице када је љута
што домаћи задатак нисмо урадили!
И ми смо у својој ђачкој торби
усвескама имали понеког кеца...
Лажемо вас да смо били добри,
не постоје лепе бабе-а ни мирна деца!
РОШТИЉ
Грашак ми није баш по вољи,
боранија ми уопште не прија...
Па роштиљ је много бољи
ражњића велика порција...
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Мајка ме често грди
што рибе не једем више..
Па како кад она ми смрди
а роштиљ баш лепо мирише!
За купус не волим да чујем
а пасуљ и може да прође...
Највише се ћевапима радујем
када нечији рођендан дође !
Тврдим, роштиљ је закон за јело,
јео бих га баш свакога дана...
Пљескавице, ћевапи, месо бело...
ма роштиљ је права храна !
САТ
Можда ће ово некога да чуди:
од помисли на сат заболи ме глава.
Тај манијак увек за школу ме буди
баш када се мени највише спава!
Ма не воли њега ни мој тата,
кад дерњаву ујутру његову чује:
Доста ми је, каже, и посла и сата
и док не оде он гунђа и псује!
Алергична је на њега и моја мама,
без њега би пуно срећнија била.
Изнервира је јутром његова галама
и она би га радо кроз прозор бацила!
Ма не би требало устајати пре девет,
сат је справа за мичење људи.
Највећи изум човечанства је кревет,
и што мрзим сат нек никога не чуди !
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Миодраг Лазаревић
ТАТИНА МАЗА
Кад Перица из сна скочи
не види најбоље на очи.
Тата га пита да ли се ушлашио
можда је нешто страшно сањао?
„Да, сањао сам нешто, тата,
како се отварају врата
и неко улази, улази, улази...“
„Ха, Перица хоће да се мази!“
помисли тата и затвори врата.
ЦВЕЋЕ РАСТЕ САМО НА ЗЕМЉИ
Хтео сам попут птице у лету
да надлетим нашу планету
да у свом летећем кабриолету
посетим још неку планету.
Испод плавог небеског свода
пролетела је једна велика рода:
„Тетка родо, где ти је дете?“
„Нема га, ја сам с друге планете!“
одговори рода и насмеја се гласно
а мени ништа није било јасно!
Нанесе ме даље дуги пут
и на велики Месец жут,
а тамо- пустиња права
нема ничег, права страва.
Не волим зато ни друге планете
ни тебе, непостојећи свете
(можда још по неку звездицу)
и зато се враћам на земљицу;
напуштати је више нећу
уживаћу у птицама и цвећу.
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БЕЛЕШКА О ПИСЦУ

Јасминка Петровић
рођена је у Београду (1960).
Студирала је шпански језик
и књижевност. Написала је
више од 30 књига за децу и
младе (Лето када сам
научила да летим, Ово је
најстрашнији дан у мом
животу, Школа, Секс за
почетнике, Од читања се
расте, Само за твоје уши,
35 калорија без шећера, Да ли сте ви жаба?, Дугина
долина, Кажи тети „Добар дан“...). Њене књиге
преведене су на двадесет пет језика, а неке од њих су
драматизоване у позориштима за децу у Београду,
Сарајеву, Загребу и Стокхолму.
Јасминка је била уредница тинејџерске емисије
на радију. Писала је за многе часописе (Тик-Так,
Велико двориште, Политикин Забавник...). Уређивала
је National Geographic Junior на српском језику.
Учесник је у различитим програмима и пројектима
који подстичу дечју машту и стваралаштво. Са
удружењем Крокодил организује књижевни фестивал
за децу Крокодокодил. Сценариста је дечје серије
Кукурику шоу (РТС). Један је од оснивача покрета за
побољшање културе за децу и младе Ура култура.
Инспирацију проналази у разговорима с децом.
Подршку добија од породице, родбине и пријатеља.
Воли јесен, море и ветар.
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ИНТЕРВЈУ СА ЈАСМИНКОМ ПЕТРОВИЋ

Шта сте читали кад сте били дете? Постоји
ли писац који је био нарочито значајан за вас?
Од домаћих писаца посебно сам волела Душка
Радовића. Искрена да будем, као дете нисам баш
разумела све његове језичке игре. Схватила сам их тек
много година касније. У детињству сам уживала у
раскошним сликама које су произилазиле из његових
реченица, засмејавао ме је ритам стихова, опчињавали
су ме неочекивани обрти у ТВ емисијама... У његовим
песмама и причама све је могуће – и да обичне
штипаљке постану птице, и да плави зец говори
француски,
и
да
се
брод
зове
САНГЛБАНГЛТИНГЛТАНГЛРОД... У студентским
данима будила сам се уз „Београде, добро јутро“, а
када сам постала мама, књиге чика Душка Радовића
читала сам својој деци. И данас се дружим са овим
писцем: у оквиру различитих пројеката, у разговору с
децом, у тренуцима самоће или у игри са унуком. Када
сам весела, он ме још више засмејава, а када сам
тужна, он ме загрли и утеши.
Желим да поменем и књигу „Пипи Дуга
Чарапа“. Од ове јунакиње сам научила да је живот
једна велика игра, чак и када одрасташ без родитеља.
Њена мама је умрла, а тата је пловио далеким морима.
Када су се моји родитељи развели, ја сам помислила:
„Ако може Пипи да буде храбра, могу ваљда и ја!“. И
тако сам се спасила. Као писац за децу и младе, била
сам гост Интернационалне библиотеке у Стокхолму
(2006) и том приликом сам посетила музеј „Јунибакен“
који је посвећен скандинавским дечјим писцима.
Астрид Линдгрен, ауторка моје омиљене књиге
заузима значајно место у том музеју. Признајем,
гурала сам се са осталом децом да уђем у Пипину
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кућу, да правим колаче, простирем веш и пењем се на
њеног коња. Било је лудо, као да сам ушла директно у
књигу. Недавно је издавачка кућа „Одисеја“ објавила
ново издање романа „Пипи Дуга Чарапа“, са сјајним
илустрацијама Мање Радић Митровић и одличним
преводом Славице Агатоновић. Верујем да ће Пипи
стећи много пријатеља међу неким новим клинцима.
Може ли се у младости писати за децу или је
за то потребна зрелост? Да ли је временска
дистанца одрасле особе у односу на детињство
олакшавајућа или отежавајућа околност?
Хм, занимљиво и тешко питање! Покушаћу да
одговорим.
Да би неко постао писац за децу потребно је да
гледа срцем, слуша очима и говори сликама. Овај дар
код некога изађе на видело у младости, а код некога у
познијим годинама. Мислим да је то индивидуална
ствар. Без обзира на своје године, дечји писац би
требало истовремено да поседује и дечју радозналост
и старачку мудрост. Значи, једна нога му је у
ципелици, а друга у ципелетини. Тако обувен, писац за
децу, скакуће с ноге на ногу и никада се не умори.
Постоји ли циљна старосна група којој се
обраћате или се читаоци сами препознају, без
обзира на године?
Недавно сам чула да једна наша ТВ водитељка,
док чита вести, пред собом замишља увек једног истог
човека. Значи, она се не обраћа камерману, нити
гледаоцима крај малих екрана, нити читавој нацији,
већ једном конкретном човеку. Она сваке вечери чита
вести само за њега. Исти је случај са мном. Ја увек
пишем књигу само за једно дете, које има година као и
главни јунак.

179

Како бисте описали разлику у писању књига
намењених деци и књига намењених одраслима?
Одрасли читаоци су формиране личности. Они
углавном бирају књиге које ће да им потврде да су
њихови ставови исправни и да су они у праву.
Одрасли нису увек спремни на промене. Радије се
држе безбедне зоне. По мом уверењу, свет се мења ако
радимо са децом и за децу. Уколико им у детињству
понудимо што више доброте, лепоте, памети и
радости, они ће сутра постати срећни и задовољни
људи. Улагање у децу је улагање у будућност. Дечја
књижевност код најмлађих читалаца развија љубав
према писаној речи, развија машту, помаже у
одрастању, даје наду и отвара нека нова врата. Зато је
писање за децу врло одговоран посао.
А разлика у читању, у перцепцији читалаца?
Младог читаоца не занима име писца, његов
углед у друштву и награде које је добио. Ако му је
књига досадна, оставиће је. Младим читаоцима не
прија придика, фалш жаргон, јефтине шале,
улагивање. Привлачи их хумор, теме које их се тичу,
једноставност и разумљивост. Децу не можеш
преварити. Она брзо осете ако ниси искрен.
Зашто су писци
такозване озбиљне
књижевности склони омаловажавању писаца који
пишу за децу? Да ли је, по вашем мишљењу, у
критици али и код читалачке публике,
књижевност за децу у вредновању уопште одвојена
од
дечије књижевности (књижевности коју
стварају сама деца)?
Поделићу са вама позитиван пример.
Удружење „Крокодил“, које чини Владимир
Арсенијевић писац и Ана Пејовић, радница у култури,
од 2009. године изузетно успешно организују
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књижевне манифестације представљајући публици
писце из региона. У току рада наметнула им се идеја
да направе и књижевни фестивал за децу, како би се
од малих ногу неговала љубав према читању. Нема
друштва у којем се књиге редовно и масовно
конзумирају, а да се та навика није формирала у
најранијем детињству. Владимир и Ана су у мени, и
удружењу које водим „ОК – Образовање и култура“,
препознали партнера. Тако је настао „Крокодокодил“,
књижевни фестивал за децу. Управо припремамо
четврту манифестацију под називом „Са оне стране
огледала“. За тему смо изабрали бајке, па ћемо их
обрадити из различитих углова, уз помоћ дечјих
писаца и илустратора. Такође ћемо покушати да
одговоримо и на следећа питања: Колико бајке
комуницирају са децом данас? Може ли се, и како,
бајка осавременити?
„Крокодокодил“ је сваке године амбициознији
и укључује све више и деце и одраслих. Умрежавање
стваралаца за децу и стваралаца за одрасле доноси
добробит и младима и старима, а највише друштвеној
заједници. Том приликом долази до размене идеја,
знања, талента, искуства, радости. Писац за одрасле
има могућност да у живом контакту са децом
„ресетује“ своје уметничко биће, а захваљујући дечјој
књижевности, он ће сутра имати однеговану публику
која ће с пажњом читати његове књиге. Да би се
схватио значај књижевности за децу, потребна је
подршка културне јавности, колега који пишу за
одрасле, медија, али и сваког појединачног
ангажовања.
Шта мислите о књижевности коју стварају
деца? Да ли је та књижевност довољно заступљена
на књижевној сцени и ради ли се довољно на
афирмацији деце писаца?
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Знам за многе позитивне примере у Србији када
су у питању деца писци. Постоје бројне радионице и
многи пројекти који поспешују дечји таленат за
писање. За ову врсту посла потребан је велики труд и
одрицање, како деце, тако и њихових ментора.
Углавном се то своди на појединце и њихово
надљудско залагање, а успеси се најчешће деле у
уском кругу, без већег одјека у јавности, нажалост.
Када је у питању књижевност коју стварају
деца, присталица сам објављивања зборника дечјих
радова. Самосталне књиге аутора који имају десет или
шеснаест година, ипак су велики терет за њихов
узраст. У једном зборнику, млади писци имају исту
шансу, осећају се безбедно и сигурно окружени
вршњацима, имају могућност да наставе да пишу кад
одрасту, али и дозволу да одустану.
Зашто пишете?
Зато што ми писање и сусрети са децом доносе радост.
Када сте знали да ћете постати писац за децу?
Након што је објављена моја прва књига „Гига
прави море“. Тада сам дала отказ у маркетиншкој
агенцији, где сам радила као креативац и писац
рекламних порука. У том тренутку имала сам 37
година.
Шта бисте саветовали деци писцима и
одраслим писцима за децу?
Будите оно што јесте. Пишите о свом искуству
и осећањима које сте доживели. Читајте књиге,
посматрајте свет око себе и замишљајте шта би било
кад би било...
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Да ли вам награде много значе или их
прихватате као логичну последицу свог залагања и
свог успеха? Треба ли додељивати књижевне
награде писцима док су млади или је боље сачекати
да постану писци у зрелим годинама (како би ризик
био мањи)? Шта мислите о књижевним наградама
уопште?
Да. Имам проблем с наградама. Нерадо
прихватам да будем у жирију и оцењујем дечје радове.
Такође ми не прија кад се моји радови нађу у
такмичарској конкуренцији. Једном сам чак
предложила издавачу да престане да шаље моје књиге
на конкурсе, али предлог није усвојен. Награде
подижу очекивања, стварају напетост, јачају его,
распирују сујету. А опет, велика је радост када неко
твоје дело буде овенчано престижном књижевном
наградом. Онда добијеш крила и жељу да будеш још
бољи. Све у свему, нисам паметна шта да мислим о
наградама.
Шта читате сада?
Неколико књига истовремено: Пипи Дуга
Чарапа (Астрид Линдгрен), Сирена која се смеши
(Мирјана Огњановић) и Мој живот без мене (Јасмина
Тешановић).
Хвала вам на разговору!
Хвала вама на питањима, посебно на оном под
бројем 8.
Разговарала: Биљана Миловановић Живак
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Јасминка Петровић
ТРИ БРАТА
Лето. Касно поподне. Три брата седе под
дрветом и одмарају. Недавно су напустили
родитељски дом и кренули у свет да траже срећу. На
растанку, отац им је рекао:
-

Пут бира путника. Кривудав постоји ради
радозналих. Кратак пут призива нестрпљиве.
Далек пут, који се сужава према врху планине,
бира храбре и упорне. Кад ходате гледајте
испред себе, кад огладните једите, кад сте
тужни плачите, кад сте весели, певајте, а кад се
уморите, седите и одмарајте.

Браћа послушаше оца. Ходали су узбрдо,
низбрдо, лево, десно, крај реке, кроз шуму, па све до
мора. Прошли су кроз два града и девет села. Прешли
су три планине и препливали три језера. Кад су дошли
до старог кестена, сели су под његову крошњу да се
одморе.
-

Ја сам изабрао најслабију хладовину. Сунце ће
ми главу помутити – намршти се најмлађи брат.
Утом се мрзовољно огласи и најстарији брат:

-

А ја сам се завукао у најдебљи хлад. Смрзле су
ми се и ноге и руке.
Средњи брат беше врло задовољан:

-

Ја сам сео баш како ми прија. Глава ми је у
хладу, а ноге и руке на сунцу.
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У том тренутку путем прође некаква старица.
Пружи им корпу пуну јабука. Сваки брат узе по једну
и старица оде.
-

Ја узео црвљиву, а баш сам гладан! – рече
најмлађи, испљуну залогај и јабуку баци.

-

Ја узео највећу, а сит сам! – одмахну главом
најстарији брат. Јабуку ставио у торбу, а да је
није ни пробао.

Средњи брат своју јабуку обриса о кошуљу и
целу је у сласт појео.
-

Ова моја је баш била добра. Мало сам се
заситио, а мало освежио. Спреман сам да
кренем даље путем.

-

Мени је још рано. Нисам се одморио – на то ће
најмлађи.

-

Ни ја нисам за полазак. Мени је сувише касно –
узвикну најстарији брат. – Сунце је почело да
залази. Радије бих кренуо сутра ујутру.

-

Онда збогом браћо мила, мене пут баш сад
зове! – поскочи средњи брат, изгрли браћу и
радосно пође својим путем.
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Биљана Петровић
ЛЕТО КАДА САМ НАУЧИЛА ДА ЛЕТИМ
Роман Јасминке Петровић добио је најбоље
оцене критике (анкета сајта „Детињарије“) и
овогодишњу Награду „Плави чуперак“ Међународног
центра књижевности за децу – Змајевих дечјих игара,
као најбољи роман за децу и младе објављен у 2015.
години.
„Лето када сам научила да летим“ је роман
одрастања, исприповедан у првом лицу, у облику
дневника, односно „ноћника“ који током 23 ноћи
проведене у Старом Граду на Хвару води
тринаестогодишња
Софија.
Форма
дневника
подразумева изношење најинтимнијих осећања и
размишљања на најнепосреднији начин и као таква
потпуно приближава свет јунакиње читаоцу и
омогућава му да се са њом лако поистовети. Сиже
обухвата период од поласка на летовање са бабом на
Хвар код бабине сестре, нона Луце, до повратка у
Београд.
Како је сама ауторка једном приметила, овај
роман, који се бави младом особом на прагу уласка у
свет одраслих, има три слоја. Један се односи на
типичне тинејџерске потребе, размишљања и
проблеме ( потреба за друштвом врашњака, за
пријатељством, припадношћу, забавом, доживљајем
прве љубави, љубављу; несигурност, стидљивост,
незадовољство сопственим изгледом, самосажаљење,
досађивање). Други, представљен највише кроз однос
Софије и баба Марије, али и кроз ставове нона Луце
и Софијиних родитеља, тиче се односа старих и
младих. Контрастно постаљени ликови баба Марије и
нона Луце, која је уједно и носилац идејног слоја
романа, дају два модела доживљаја младих и
понашања према њима. Трећи слој захвата рат
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деведесетих година у бившој Југославији и последице
које је
оставио на
људе, међуљудске односе,
породице и друштво у Србији и Хрватској („мешовити
брак“, блиски рођаци који су се нашли на зараћеним
странама, ратна погибија).
Посебну вредност романа чини хумор који
произлази из Софијине тачке гледишта. По свом
типично тинејџерском самосажаљењу, осећању да се
сви други боље забављају, док се она „смара“ са две
бабе, преувеличавању и жалбама на неправедност
живота Софија подсећа на Страхињу, јунака романа
Јасминке Петровић „Ово је најстрашнији дан у мом
животу“. Комичне ситуације обојене су Софијиним
коментарима и начином описивања старијих и
сопствене позицију на летовању са њима. Блам који
осећа због бабиног јастука или хркања нпр., хуморна,
али и иронична и аутоиронична перспектива јунакиње,
препознатљиви су и блиски младим читаоцима који
највише реагују на оне слојеве романа с којима
најлакше могу да се идентификују. Вербална комика
вешто је уткана у коришћењу бодулског дијалекта и
српског језика (тапет који значи тепих на бодулском
дијалекту извор је комичног неспоразума), низ
комичних
поређења
са
карактеристичним
хиперболисањем (нпр. „Хтела сам да оперем зубе на
чесми код аутобуске станице, али је баба заурлала као
бенгалски тигар...“9), као и одлично познавање и
употреба омладинског жаргона, који је у складу са
савременим животом младих („..одмах би се свичовала
на београдски говор. Међутим, откако смо у Старом
Граду, баба се забаговала и само цепа бодулски“.15 )
дају свежину делу и аутенетичност јунакињи. У
позадини Софијиних чарки са бабом и хуморне
перспективе, налазе се, љубав, брига и саосећање
(страх када баби није добро, размишљање о томе како
се баба осећа када после 26 година долази у своје
родно место), а хуморни делови смењују са високо
емотивним.
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Хумор није само стилско средство у
обликовању дела, већ се и тематизује и игра важну
улогу у сижеу. Виц је у унет као књижевни жанр,
причање вицева представља олакшање, а смех лек.
Хумор је начин да се тешке ситуације као што су
временске непогоде, болест и смрт лакше поднесу. Он
спаја људе и нације. Смеју се заједно стари и млади –
Софија, баба и нона; вицеви о Пироћанцина подсећају
на вицеве о Брачанима; а игра и шала зближавају и
Луку, Ану и Софију. Као и у реалности, осећања
животне радости, смеха и љубави, смењују се са
осећањима туге и очајања, мотивима болести и смрти.
Сви ликови у роману на неки начин учествују у
Софијином одрастању. Најзначајнија позиција, ипак,
дата је лику нона Луце која је супротност баба Марији.
Ова два лика представљају два различита принципа и
два различита односа старијих према младима. Бабин
(и мамин) је пун бриге и спутавања, које Софију држи
у положају детета, док је нонин пун разумевања за
потребе и тешкоће животног доба у коме се Софија
налази. Стога Софија осећа да с бабом може да прича
само о Дизниленду, а нону може да пита и о сексу.
Ипак, и поред генерацијског јаза, ликови бабе и ноне
задржавају у себи младалачку нит, што је
препознатљиво у сценама заједничког смеха или у
Софијином сну о баби и нони као девојчицама.
Лик нона Луце носилац је идејног слоја романа.
Њени ставови о толеранцији и љубави према свим
живим бићима и очувању Планете, у чему су
препознатљиве и савремене еколошке идеје,
представљају поуке које Софија упија, а које су
упућене младим читаоцима.
Жеља за одрастањем, за слободом, за
налажењем себе и свог места и смисла симболично је
представљена Софијиним маштањима и сновима о
летењу. Романи које чита, „Бескрајна прича“ Михаела
Ендеа и „Галеб Џонатан Ливингстон“ Ричарда Баха
имају улогу метатекста, а мотиви летења из ових дела
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кореспондирају са „летом“ јунакиње која је научила да
лети.
Трећи слој романа Софију води ка откривању
догађаја током рата на простору бивше Југославије
деведесетих година прошлог века, до породичне
трагедије, погибије дидиног сина, која је довела до
сукоба између баба Марије и дида Луке. Софијини
коментари о узроцима рата („Ова нонина прича ми
личи на неку видео-игрицу! Значи лудило!“75), као и о
последицама („Размишљам о томе како је тотално
кретенски да тек сад сазнајем да овде имам родбину, и
то доста блиску родбину.“75) имплицитна су критика
рата. Сукоб између брата и сестре, који су се нашли на
различитим странама у Београду и на Хвару, више је
психолошки него политичко-идеолошки обојен.
Мотивација повређивања и одбацивања најближег у
контексту целог дела је последица рата, који је довео
до погибије и великог бола. Антиратна порука
тематски и временски надовезује се на прво дело
Јасминке Петровић, причу „Гига прави море“, која је
објављена 1996. године,
у којој је мотивима
нарушеног детињства дата снажна осуда рата.
У односу на кратку причу „Гига прави море“, у
роману „Лето када сам научила да летим“ ауторка даје
ширу слику живота у СФРЈ
из перспективе
Софијиног оца (слободно путовање ауто-стопом, у
сваком граду је неки пријатељ или рођак...), мајчиних
летовања и зимовања код родбине у Хрватској, и у
детаљима као што је нонина библиотека са Ларусовом
енциклопедијом коју има и скоро свака породица у
Србији, ( а која Софији, девојчици 21. века, изгледа
бесмислено поред интернета) и „Енциклопедијом
мртвих“ Данила Киша, са посветом Софијине маме на
ћирилици.
У делу је дата и слика новоствореног
неолибералистичког друштва у земљама које су
изашле из социјализма и наднационалне државе и у
процесу транзиције створиле нове националне
идентитете. Економска криза – осиромашење,
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незапосленост, живот од пензије, истоветни су у обе
државе. Нове генерација суочавају се са истим
проблемима у Србији и у Хрватској, а музика коју
слушају социјално је обојена. Стихови Марчела и
хрватске реп групе „Дјечаци“, које слушају јунаци ове
књиге, имају тон социјалне критике и део су
метатекста, као и већ поменути романи које Софија
чита. Они су знак истих прилика у којима стасавају
млади у овим државама, али и тога да музика и
култура повезују људе.
Насупрот порукама о повезивању људи и о
томе да „крв није вода“ и да се некадашње везе не
бришу лако, а да су људи свуда слични налазе се и
супртни ставови дати у лику Софијиног друга Пеђе
који је ксенофоб и хомофоб. Овај лик је донекле
мотивисан лошим породичним односима, а мотиви
ксенофобије (мржња према Хрватима и странцима,
медији који пишу о скидању таблица и премлаћивању
Срба у Хрватској) део су слике стварности у којој
неповерење међу некад зараћеним странама и страх
још увек постоје (мајчине опомене Софији у вези са
употребом ћирилице, нпр.).
Поруке о значају љубави,
опроштају и
превазилажењу бола (Нона: „ ... свима је било тешко,
народ се намучиа и овдје и тамо. Рат никон није добра
дониа. Никому. Али нећемо се стално враћат натраг и
копат по старим ранама!“69), о дубоким везама народа
који су некада живели у истој држави ( симболично
истоветна имена тројице Лука и унакрсне сличности
баба – Ана, Софија - нона) чине „Лето када сам
научила да летим“ вредним делом које је својим
хумором и разумевањем младих штиво које ће они,
верујем, радо читати и у којем ће лако пронаћи себе.
Слој дела, који се односи на рат у бившој
Југославији препознатљив је старијој генерацији која
је одрасла у СФРЈ и доживела њен распад, а овај
роман
улива веру у мостове међу људима и
превладавање сукоба и страхова. Рођаци који пишу
Софији поруке на ћирилици симболично изражавају
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љубав, пријатељство и поштовање према ономе што је
туђе и различито.
Сама Јасминка Петровић, као писац, својим
учешћем у промовисању културе за младе и
повезивању са писцима у региону и неговањем
међукултурне размене даје лични пример идеја које су
у роману заступљене.
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ПЕСМЕ И ПРИЧЕ ДЕЦЕ
ИЗ ПОЖАРЕВЦА И ОКОЛИНЕ
ШТА СЕ ТО КРИЈЕ ИЗА ПЛАНИНЕ
Некада давно, у некој далекој, далекој земљи,
биваше једно село, а до села једна велика, џиновска
планина. Било је то још у време када нису постојали
телефони, рачунари и остале џиџа биџе.
Од врха до подножја планине текла је река.
Људи, који су живели у том селу, су именовали реку:
“Тахгамон”, по легендарном бићу сличном ономе које
ми зовемо аждаја. У селу су живели углавном старији
људи, па није било много деце. Само три детета су
живела у селу. Пошто их је било само троје, стално им
је било досадно, па једном тако упадоше у невољу.
Једног дана договорили су се да се ишуњају из
њихових колиба где су живели са родитељима, касно
ноћу, па тако и буде. Те вечери, баш кад су сви
заспали, они се ишуњаше из кућа и сретну се код
великог дрвета у средини села, поред великог
споменика који обележава легендарног ратника, „Бак
Ковис”-а, Чак Норисовог предака, који је још давно,
пре почетка времена отерао змаја Тахгамона из села.
Када су се срели код дрвета, они су одлучили да
пробају да призову митско створење „Сашимисако”,
из древне кинеске митологије, код листа живота и
смрти, тачно поред једног великог жбуна, који је
личио на шишмиша са лављом главом. Када стигоше
тамо, сви у глас викну: „Чинг донг бонг динг", како у
великој књизи забрањених ствари пише да се никад не
ради. У том тренутку, земља је почела да се тресе,
некакав одвратан мирис, као да је неко прднуо је
испунио ваздух, али, уместо да се појави Сашимисако,
иза планине изађе змај Тахгамон, и крену према селу.
Деца потрчаше за њим. Када стигне до села, змај се
загрцне и случајно запали једно дрво које је било
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близу једне колибе у којој је живео најстарији
становник села. Док кажеш кекс, змај поче да
терорише село и сви се пробудише и изађоше из
колиба. У тренутку када је сва нада била изгубљена и
сви су мислили да је све готово, планина се преполови
на пола, и из ње излети Чак Норис. Чак својом моћном
ногом шутне змаја и улети право у преполовљену
планину, која се у истом тренутку затвори.
„Али Чак, куће нам и даље горе!“, узнемирено
су узвикивали становници села. „Не брините се и даље
сам ту“, рече Чак, и оде поред планине, до реке и тамо
узме у руке сву воду која је тамо текла и баци је на
село.
С обзиром на то да су сви били мокри, село је
било угашено, Чаку је направљен споменик и сви су
били срећни и задовољни.
Игор Падурјан, 5/2
ОШ „Свети Сава”
Наставник: Слободан Јотић
У МОЈИМ ПЕСМАМА
У мојим песмама,
Године пролазе.
Сунце се рађа и залази.
Ветар дува и траву таласа.
Речи се пишу и прецртавају,
Слова се гурај у дане што опевају.
Реке живота теку.
Сунца сјаје и пеку.
Неко стиже и шета
Пустим улицама
У мојим песмама.
Мина Митић, 5/3
ОШ „Свети Сава“
Наставник: Слободан Јотић
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МОЈ ЧУДЕСНИ СВИТАЦ
Кад сумрак тамни покаже моћи,
тад малени свитац засветли у ноћи.
Ципеле сјајне хитро обува,
да ми осветли пут и од мрака чува.
Са њим се мрака никад не бојим,
увек ме храбри присуством својим.
Корак по корак, реч по реч,
свитац и ја пред кућом смо већ.
Лепо је у животу имати свица,
у свету злих и кукавица.
Чудесни свитац чудесно светли,
и сваки ми пут са радошћу осветли.
Ученица Ковачевић Ања VI2
Наставница: Анђелка Стефановић
OШ „Свети Сава“
СВЕТОСАВСКА БАЈКА
Била је хладна и снежна ноћ. Месец је сијао на
небу и обасјавао град који је лагано тонуо у сан. То
није била обична ноћ. То је била Богојављенска ноћ.
Ноћ у којој се жеље о којима маштамо, остварују и
испуњавају. Те ноћи уснила сам необичан сан.
Сањала сам да сам у једној чудној земљи у који
се срећу исток и запад, а спајају север и југ. Поред
мене се створило једно мало јагње. Оно је било љупко,
прилазило ми је без страха и увијало ми се око ногу.
Видела сам да оно има златну вуну из које исијава
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прелепа светлост пуна искрица. Запитала сам се чије је
ово прелепо јагње.
Одједном сам чула глас из даљине који је
дозивао:
„Златни, где си?“
Глас је био све јачи и јачи. Неко је долазио.
Док ми се приближавао, видела сам да је то један мали
дечак. Када ми је пришао, упитала сам га:
„Ко си ти?“
„Ја сам принц“, одговорио ми је.
„А ја сам онда принцеза“, насмејала сам се.
„Да, ти си принцеза Софија, а ја сма принц
Растко“, рече дечак.
„Одкуд знаш моје име?“
„Знам да си ти једна паметница и мудра
девојчица. Таквој принцези одговара име
Софија“,
одговори ми Растко.
„Принче, одакле долазиш?“
„Долазим из далеке прошлости, са двора
великог жупана Стефана Немање. Ја сам његов
најмлађи син.“
Растко ме је погледао својим крупним, дечијим
очима и насмејао ми се.
„Поштовани принче, да ли дозвољаваш мудрој
принцези да те упита куда си кренуо?“
„Да... Кренуо сам својим животним путем и
одлазим у историју. Сада сам мали, а постаћу велики
човек. Ја сада одалазим на Свету Гору, а јагње ће ми
показивати прави пут.“
„Молим те, немој да идеш...хајде да
разговарамо још мало“, рекла сам збуњено.
„У реду... рећи ћу ти једну тајну... Све време
док си обасјана добротом, пратиће те срећа у животу.“
Растко је полако одлазио и нестајао у даљини.
„Расткооо... Шта ће даље бити... Реци ми“,
викла сам за њим, али је он био предалеко да би ме
чуо.
Одеједном је проговорило златно јагње:
198

“О њему ћеш сазнати ако отвориш сто педесет
осму страну енциклопедије, која има црвене корице и
која се налази у другом реду полице за књиге.“
Затим је и златно јагње нестало. Отишло је да
му показује прави пут... А ја см се пробудила.
Када сам отворила очи, сетила сам се овог сна и
потрчала да пронађем енциклопедију. Отворила сам
одређену страну, а са слике која је била у књизи,
погледале су ме, крупне, дечије очи. Испод слике је
писало – Свети Сава, први српски архиепископ.
„Дакле, Растко се замонашио и постао Сава“,
помислих.
Читајући његову биографију, сазнала сам како
је постао историјска личност. На Светој Гори је
проучавао духовне књигге и постао мудар и паметан.
Мирио је завађену браћу, градио цркве и манастире.
Изборио се за самосталност српске цркве. Саветовао је
и просвећивао свој народ. Све што је чинио, чинио је
са добротом и љубављу... У малој земљи у којој се
срећу исток и запад, а спајају север и југ...
У мојој Србији – земљи Светосавља.
Знам да ћу послушати његову поруку и да ће
све што чиним у животу, бити уз помоћ доброте, вере,
наде и љубави... Порука из Богојављенске ноћи ме је
научила да човек може бити срећан, само ако иза њега
дела љубави остају. Желим да тако буде.
Софија Миленковић 4-1
ОШ „Свети Сава“, Пожаревац
Учитељица: Биљана Благојевић

ИСТИНИТО ПЛЕТЕЊЕ
Истину плетемо ми,
Наше речи плетемо ми,
Када плетемо, ми истинито кажемо све
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Плетемо, плетемо
И слова и речи
Плетемо тајне, разноразно плетемо.
Све што људи желе,
Плетемо све што хоћемо
Бојама правим.
Зато нас нико не може зауставити.
Знајте сви, добро пазите
шта говорите,
јер можемо неког исплести, преплести,
како желимо.
Ангелина Митровић I/4,
ОШ Доситеј Обрадовић“
Учитељице: Татјана Стојковић и Марија Миљковић

МАЛИ КОЊ
Био једном један мали, малецни коњ. Био је
веома, веома мршав и танак. Много је био јадан, јер је
само имао родитеље у породици, никог другог! Ни
брата ни сестру, ни бабу ни деду. Ни тетку!
Онда је одлучио да нађе пријатеља. И, нашао је
сат. Чим га је пипнуо, зазвонио је. Близу сата је била
једна кућица. У тој кућици је спавала једна коза и сат
је њу пробудио. И тако је коза, љута, намрштена и
дрска, изгрдила малог коња:
„Хеј, ти, мали коњу! Зашто дираш сат?“
„Хеј, а ко си ти?“ – питао је мали коњ.
„А, ко си ти?“ – одговорила је коза.
„Ја сам мааали коњ, који нема никог осим
родитеља.“
„Е па, нећу ја да ти будем ништа: ни баба, ни
тетка, ни сестра!“ – рекла је коза и отела малом коњу
сат. И отишла да спава.
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У то време, мама и тата су се забринули за
малог коња. И рекла је мама коњ:
„Хеј, тата, морамо да нађемо малог коња!“
А тата је рекао: „У праву си. Веома дуго се
задржао!“
Мали коњ се у то време изгубио у шуми. И чуо
је звук: „Уууууу“. И рекао је мали коњ: „Јоој,
плашииим се!“
Појавио се један човек маскиран у духа.
„Јоој, а ко си ти?“ – упитао је мали коњ.
„Ахахахаха, уплашио сам те!“ – рекао је човек
и скинуо тај костим духа.
Мама и тата су зачули његов глас, јер је био
отворен прозор, а мали коњ је био на пола дела шуме.
Рекли су овом човеку који се прерушио у духа:
„Како смеш да плашиш нашег малог коња!?
Иш! Бриши!“
И мама је одвела малог коња кући. И рекла му
је:
„Мали коњу, никада немој да идеш далеко од
куће. Увек буди близу куће и ту тражи неког
пријатеља!
Чича мича и готова прича!
(27.11.2014.)
Ленка Живак, 4 године
Вртић „Полетарац“

ПИСМО И БУНАР
Имао један бунар лековите воде. Свако је
долазио да пије воду из њега.
Једнога дана је једно веома важно писмо
поштар уручивао. Док је ишао код краља, писмо му је
испало у бунар. Краљ га упита:
„Где је писмо?“
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„Сачекајте, ваше височанство. Нема га!“ - рече
поштар.
„Како га нема? Ту су сви рачуни! Ако их не
платим на време, одузеће ми пола краљевства!“
Поштар се враћао путем којим је дошао. Прође
поред бунара, врати се и види писмо. Било се закачило
за камени зид бунара. Поштар је покушао кофом да га
дохвати, али није могао. Краљ се разбеснео и наредио
свим стражарима да га дохвате. Један стражар га је
дохватио тако што је пружио руку а други стражари су
га држали за ноге.
Када су краљу дали писмо, оно је било мокро и
ништа се није могло прочитати. Краљу су узели део
имања, а поштар више никада није хтео да испоручује
краљу писма. Пошто се растопило мастило из писма,
више нико није хтео да пије ту воду.
(29.10.2008.)
Марко Вучић, I разред
ОШ „Доситеј Обрадовић“

ОПРОШТАЈ
Мамице, мамице, кажи ми ти
шта је то време и како се мери?
А да те питам још нешто ја
шта је то љубав и како волим ја?
Од чега се праве пешкири, мама?
Да ли стид код нас може
да се мери на грам или два?
Да ли је лепо кад се детету опрашта?
Да ли риба мора само у води да плива
или може и у пени?
Зашто дете мора шампоном да се купа?
А од чега се прави вода, мама?
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А да ти признам још нешто ја,
код нас више нема ш а м п о н а!
Наталија Петрунов II4
ОШ „Доситеј Обрадовић“
учитељица: Јелена Илић

БЕЛО ИЗНЕНАЂЕЊЕ
Једног лепог сунчаног дана сам се пробудила
ни не помисливши да ће то бити посебан дан. Дакле,
била је субота, 12. септембар 2015. године када сам
потпуно сметнула са ума да је мојој сестри Марији
рођендан. Тата ми је рекао да седнем у ауто зато што
идемо негде.
„Где идемо?”, упитах.
„То је изненађење”, рекао је тата.
Прво сам помислила да идемо ван града, али
све те познате улице су говориле другачије. И онда,
када сам трепнула, нашли смо се у великом дворишту
пред великом зеленом кућом. Врло добро сам
познавала ту кућу. Ту живе мој стриц и стрина, мој
старији брат и моја старија сестра Марија која се
одселила у Београд. Е сада, ко би то помислио, ко би
се томе надао, да ту стојећи на своје две шапице две
женке малтезера машу репићима? Па ипак се то
десило. Пратиле су ме окицама које кажу: „Гладне
смо, гладне смо! Дај нам клопу, дај нам клопу!” И
онда сам отпозади видела некога са црним ситним
плетеницама. Потрчала сам и чврсто загрлила ту
особу. Претпостављам да већ знате ко је то био. Не
знате? То је била моја сестра Марија.
Ћаскале смо ми тако дуго, дуго и онда се ја
сетих:
„Чекај, ко су ова два мала неочекивана госта?”
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„То су Зои и Леа. Зои је моја куца, а Леа куца
моје тетке. Њих две су главом и шапом сестре!”
Када те речи изађоше напоље, све се умири и
све се утиша. А ја погледам Зои и Леу запањено.
„Њих две сестре? То је нешто што ни врапци
на грани не знају!”, рекла сам. Зои је знатно мања од
Лее и никад, па ни тад не бих погодила да су сестре.
Марија је ушла у кућу, а ја сам остала напољу
са Зои и Леом. Мало сам их посматрала како се играју.
Стварно се воле! Јуриле су се по целом дворишту. И
онда, одједном су стале. Зои се попела, то јест легла
Леи на леђа, а Леа ју је тако понела да хода. То сам
назвала циркуским триком.
Дошло је и време ручка. За ручак свима
омиљено: ћевапи, кобасице, понеко парче меса,
белолучена паприка, лук, кајмак и тиквице са
роштиља и све то кућно направљено. Када смо
завршили ручак, кучићи су ушли са нама унутра. Сви
смо легли. Али Зои и Леа су после пет минута почеле
да лудују. На Зоину несрећу Марија је отишла у кућу
преко пута са Леом. Узела сам једну Зоину лоптицу и
бацила је, а Зои је потрчала за њом. То је и мени и њој
брзо досадило па сам зато узела један канап. На другој
страни тог канапа је била лоптица. Ухватила сам га, а
Зои лоптицу и тако смо се играле сатима.
Овај доживљај ћу памтити не само по томе што
сам упознала Зои и Леу, већ и по томе што је то био
најбољи дан икадa!
Миљана Милошевић 3/2
ОШ „Доситеј Обрадовић”,
учитељица: Анђелка Лојаница Матовић
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МЕДА И ВРАБАЦ
Некада давно, у великим брезовим шумама
истока, на ушћу четири велике реке у море, живели су
у братској слози Меда и Врабац. Њихова шума беше
највећа и најбогатија на целом свету.
Једнога дана, шетајући шумом, Меда и Врабац
сретоше мудраца са Истока. Старац је имао дугу косу
и браду и са собом је носио велику књигу. Њих
двојица су били веома знатижељни да сазнају ко је он
и шта то има записано у својој књизи. Он им обећа да
ће им открити тајну, и предложи им да се нађу у
недељу на истом месту у шуми. Меда и Врабац једва
дочекаше недељу. Када видеше мудраца почеше одмах
да га испитују о књизи. Он им рече да се морају
стрпети, те да ће им све објаснити пошто им
претходно открије велику тајну. И тако их мудри
старац одведе до извора, за који они до тада нису
знали да постоји. Мудрац их је умио водом са извора и
заветовао их да сваке недеље долазе на тај извор.
Поручио им је да ће их извор ујединити и штитити од
сваке невоље. Мудрац је отишао својим путем а Меди
и Врапцу постаде јасно шта је записано у књизи коју је
мудрац носио са собом. Од тада, они стално, сваке
недеље, долазе на извор који их је још више зближио и
који им увек пружа нову снагу.
Једне ноћи Врапца је пробудио хук воде. Реке
су почеле да се изливају. Одмах је полетео до свог
брата Меде да га обавести о невољи. Брзо су почели да
беже од воде. У тој журби Меда пође на једну страну,
а Врабац на другу. Бежећи од воде, Врабац је дуго
лутао. Најзад је нашао малу шуму на југу која му се
свидела, те реши да ту остане. Пролазиле су године.
Меда му је све више недостајао. Сетивши се речи
мудраца, Врабац одлучи да потражи извор у својој
новој шуми. Убрзо је нашао извор са истом водом као
и у својој бившој домовини. Када се напио воде са
извора осетио је као да је Меда ту, одмах поред њега.
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То је малом Врапцу давало невероватну снагу. Та вода
са извора их и данас нераскидиво спаја.
Живот је текао даље. Медина породица се
увећавала. Меда је снажан и јак и има огромно
потомство. Код Врапца је другачије. Он је одабрао
шуму кроз коју сви пролазе. Сви желе његову шуму,
стално га нападају и његово потомство је много мање.
Али и Медину шуму сви желе, због њене величине и
богатства.
Дошло је време када је над шумом завладао
млад месец. Потчинио је Врапчеву шуму тамом и
хладноћом. Пробао је месец да Врапцу уништи извор.
То му никако није успевало, јер за разлику од Меде и
Врапца он није знао велику тајну мудраца са истока,па
је почео још више да смрзава Врапце. Хтео је месец да
освоји и Медину шуму, али је Меда увек био јачи и
издржљивији. Видели су то и становници околних
шума па сви пожелеше исто што и млад месец. Меда је
у свој тој борби, својом снагом увек успевао да
помогне Врапцу. После дуго времена је дошао крај
младом месецу. И Меда и Врабац су коначно могли да
уживају у зрацима сунца у својим шумама.
Период мира није дуго потрајао. Орлови и
вукови пожелеше врапчеву шуму. Мислили су да је
Врабац мали и да га могу брзо покорити. И данас,
после сто година, многима није јасно како је Врабац
успео да се одбрани. Меда се и тада нашао уз свог
брата Врапца. Давао му је храброст и снагу. Нападачи
нису озбиљно схватили братску љубав између њих
двојице.
Упркос последњем поразу опет су напали. Овог
пута напали су обојицу. Прво су напали Врапца а онда
и Меду. То је страшно разљутило Меду. Из његових
уста чуо се страшан урлик који је ледио крв у жилама.
Изашао је из своје шуме и јурио их је преко свих шума
света док их није потпуно поразио. Од тада, Меда и
Врабац сваке године славе ту највећу светску победу
добра над злом.
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Опет је настао период мира. Уморни Меда је
утонуо у свој дуги зимски сан. Остали су то
приметили и опет почели да нападају. Врапцу су
успели да отму део шуме, и то онај где је нашао свој
извор. Али они не могу да отму извор. То није могао
ни млад месец. Они не знају тајну мудраца са истока.
Када је чуо то, Меда се пробудио. Ових дана се поново
зачуо страшан урлик из медине шуме.
Ја ово пишем као мали Врабац, који исто, као и
његови преци, иде недељом на извор. Знам да и
медини потомци иду. Кад год одем на извор осећам да
смо заједно. Без обзира што смо далеко једни од
других нас извор спаја, као и наше порекло са ушћа
четири реке, и никаква сила нас не може раздвојити.
Лука Ловре V/4, ОШ „Доситеј Обрадовић”,
наставник: Ненад Милошевић
(Трећа награда на Међународном конкурсу
„Србија и Русија - шта нас спаја”)

ИЗ ПОРОДИЧНОГ БУКВАРА МОЈЕ БАКЕ
За зимски распуст највише времена проводим
код баке на селу. Имам петоро браће са којима се не
слажем најбоље. Много ми досађују, али мама каже да
је то зато што ме воле. Моја бака је такође имала
петоро браће и сви ми кажу да смо јако сличне. Она је
све њих много волела, као што и ја волим своју браћу.
Једне ноћи бака ми је пришла, села крај мене и
почела да ми прича о чукунбаби и чукундеди. Свог
чукундеду нисам упознала, јер је отишао у рат и
никада се није вратио. Бака ми је причала да је био
добар и поштен, да је волео да помаже другима и да је
понекад волео да пише. Када је отишао у рат, моја
чукунбака је остала сама и потпуно сама је одгојила
њиховог сина. То је било јако давно, када је било врло
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тешко да нађеш школу у којој би учио. Зато је моја
чукунбака мог прадеду научила сама свему што је
знала. Моја чукунбака је умрла када сам била јако
мала. Из прича своје породице и родбине знам да је
била мудра, вредна и племенита. Слободно време је
проводила уз дедине приче. Мој прадеда у почетку
није знао пуно о свом оцу, јер га није упознао, али му
је његова мајка стално причала о њему.
Када је она остарила, мој прадеда је бринуо о
њој. Њени праунуци су је јако волели. То су моја мама
и мој ујка. Они су били њена највећа срећа. Поред њих
њена велика љубав је и кување. Сви су волели њен
качамак. Сваког дана пошле школе су ишли код ње на
ручак и дивили се њеном кувању.
Моја бака је моју маму и мог ујака стално
водила код ње. Волели су тамо да спавају. То је била
мала, трошна колиба, а они су спавали на сену, што им
је тада било јако занимљиво.
Било ми је драго што ми је бака причала о
свима њима, јер пре тога ништа од тога нисам знала.
Такође, она ме је научила да волим и ценим своје
најближе, јер, можда нису идеални, али су ипак моји.
Ова прича ми се урезала у памћење и радо ћу је
једнога дана причати својој деци.
Сара Михајловић 5/4
Основна школа „Доситеј Обрадовић“
наставник: Ненад Милошевић

ПРИЧА ЈЕДНЕ ПАХУЉЕ
Била једном једна пахуља која се звала
Снежана. Ово је њена животна прича.Снежана је
живела на највећем облаку, на најхладнијем месту.
Њена мама је била веома позната. Она је била прва
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пахуља која је преживела читаву зиму и вратила се
кући. Посао пахуље је да буде веома велика и да падне
с неба на тло.
Снежана се још као беба-пахуља плашила да
испуни своју судбину. Страховала је да ће, ако постане
сувише велика, кад падне, изазвати земљотрес на
Земљи, која ће се тада преполовити . Зато је одбијала
да порасте. Када је ишла у школу за пахуље, сви су је
исмејавали јер је најмања у разреду. Причали су да је
толико мала да би дечаци с њоме играли снежни
фудбал користећи је као грудва-лопту. Сви су је
исмевали говорећи јој да је и оловка већа од ње.
Снежана их углавном није слушала. Време је
проводила са својом најбољом пријатељицом,
најмањом птицом на свету. Биле су исте величине.
Птица се звала Маја и много су се волеле. Биле су
нераздвојне. Госпођа и господин Птић, Мајини
родитељи, нису волели што се Маја дружи са
Снежаном.
Када је прошло лето, Маја је са својим
родитељима отишла на југ и није се више враћала.
Снежана није знала да је отишла , па је редовно
долазила у парк, где су се обично састајале, али се
Маја никада није појавила.
Снежана је била све тужнија. Од туге није јела
нити је ишла у школу. Све се више смањивала тако да
је нико није примећивао. Време је пролазило и дошао
је тренутак да испуни своју судбину. Она је плакала.
Излила је сву тугу која се у њој скупљала. Није ни
приметила да је порасла.
Када су стигли инспектории за величину,
изабрали су је да падне на Земљу. Нико није схватао
да није обична пахуљица. Имала је чаролију у себи,
која ју је спречавала да се истопи.
Кад је дошло време, она је полетела и
долебдела до земље. Стајала је на једном месту до
пролећа. Када је било топло, није се отопила. Желела
је да јој дође Маја. Одједном је почела да јако светли.
Уплашила се, а онда је угледала Мају. Снежана је била
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пресрећна. Толико је сијала од среће да је почела да се
топи. Маја је почела да плаче. Снежана се истопила.
Маја је тужно залепршала крилима и одлетела ка
небу.
Лазар Г. Попић, 6.разред
ОШ „Вељко Дугошевић“ Турија
Наставник српског језика: Ивана Павловић

ЦРНООКА ЗОКА
Једном давно постојао је брод „Црни ураган“.
Капетан тог брода звао се црноока Зока. Она је
пловила морем још као дете и сви су је се плашили.
Имала је гомилу диплома са гусарског факултета.
Волела је да се купа са ајкулама.
Једног дана кренула је са својом посадом у
потрагу за благом. Тако они пловише годину и седам
дана и тек тада стигоше на пусто острво. За то острво
се причало да ко крочи на његово тло остане без ноге.
Наравно, наш капетан и његова посада се нису
плашили. „Ахој, морнари!Копно на видику! Копно на
видику!!“ „Ти тамо, дижи једра!“, чуло се капетаново
наређење.
Још са брода видела се тамна пећина насред
мора, прекривена мрачном џунглом. „Сви за мном!
Искрцавање!“, наредила је црноока Зока. Сви кренуше
за њом. За њену посаду се причало да је неустрашива
као и она. Мада су се сви плашили, иако су тврдили да
није тако, уђоше у пећину.
На крају пећине се видела гомила блага како
светли. Сви увикнуше: „ Вау!“ Сви су желели благо.
Кренули су ка њему. Лагано направише још један
корак. У том тренутку се чуло како нешто шушка. Сви
су почели да дрхте, али наставише даље. Када су
стигли до блага, нешто из њега искочи. Сви су
вриштећи трчали ка броду. Вратили су се пуном
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брзином назад не знајући да је то био само један мали
мајмун.
Када су се вратили кући, свима су причали како
су се у тој пећини борили моћно, али нису успели да
победе чудовиште и узму благо.
Зорана Марујкић, 5. разред
ОШ „Вељко Дугошевић“ Турија
Наставница: Ивана Павловић

БОЈЕ ДЕТИЊСТВА
Одрасли нам увек говоре да уживамо у
безбрижним тренуцима и дечјим радостима. Понекад
и не разумемо ове речи, али ипак, пре или касније,
схватимо да је најлепши део живота детињство.
Сваки нови дан прошаран је несташлуцима,
оценама, другарима и, наравно, симпатијама. Деси се и
да погрешимо, али родитељи се не љуте увек. Деца
смо, можемо и да направимо неки погрешан корак, а
одрасли су ту да нас усмере и помогну. Имамо доста
времена да одлучимо шта ћемо бити и како ћемо
мењати свет, а одрасли су већ одлучили и у много
чему утичу на светска дешавања. Као мали верујемо у
приче са срећним крајем, летећи на безбрижним
крилима детињства, а када одрастемо, видимо да
ствари нису такве и суочавамо се са тешком истином.
Током одрастања учимо коме можемо бити пријатељи,
а у зрелијем добу тај круг пријатеља се углавном
сужава, јер не прихватају баш сви наше врлине и мане,
а тога тек касније постајемо свесни. Ствари се све
више компликују и свет више није пун маште, љубави
и дружења. Многи људи имају лоше навике и дају
деци лош пример, али ми одлучујемо да ли ћемо
следити добре или лоше примере. Највише ми се свиђа
код деце то што су искрена, чистог срца и душе, пуна
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љубави. Код одраслих ми се не свиђа то што некада
наносе патњу другима. Та патња уништава, боли и
изгриза душе малених бића која ни за шта нису крива.
Сматрам да свет одраслих често није праведан. Било
би много лепше када би свет био пун љубави,
пријатељства, искрености и поштења, а то су боје
детињства.
Штета што цео свет није попут детета па да
срећа и игра царују планетом. Много би било боље да
одрасли добро разумеју децу, а и деца одрасле. Волео
бих да је све мање компликовано и да нема нерешивих
проблема, као што је то у дечјем свету.
ЛазарЈовановић VI/4
Ош „Краљ Александар I“

МОЈЕ ДЕТИЊСТВО
Детињство је најлепши и најбезбрижнији део
наших живота. Тада смо били потпуно срећни и
безбрижни, а свет је у нашим очима био ништа но
огромно, шарено игралиште, пуно изненађења и
авантура. Како време пролази, а наша дечија невиност
нестаје, мења нам се поглед на свет. Постаје мрачан,
тежак и искварен… Нажалост, човек тек тад почиње
да цени своје детињство.
Сећања ми полако долазе, као у сликама. Са
својом рођаком Јулијаном изашла бих на широки,
зелени пропланак и хватала свице. Затим бисмо се
вратиле кући, а бака би нас позвала да уђемо на
вечеру. Добра стара пита од јабука, увек ме на
тренутак подсети на Јулијанине и моје догодовштине.
Осећај свежег, планинског ветра у коси је нешто
непроцењиво, толико, да постане предивна успомена
које ћу се касније присећати. Сада, када живот више
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није тако забаван и безазлен, почињем да схватам
вредност тих наизглед малих тренутака, који су ми
обележили живот и начинили ме оваквом, каква самс
ад. Све бих дала да се вратим у то време, макар на
један дан, уместо само ноћу, док шетам улицама
снова.
Иако у већини случајева, човек почне да цени
одређену ствар тек када је изгуби, то се може избећи.
Треба живети сваки малени моменат који нам живот
пружи. Зато што, једног дана, када нам се живот буде
ближио крају и када будемо препричавали своје
доживљаје и достигнућа, уместо хладног бетона и
буке аутомобила, најдража ће нам бити успомена
родног краја, нашег играња са пријатељима, док
јеумилан звукдечијег смеха одзвањао улицом.
Марија Павловић, VI разред
ОШ „Краљ Александар I“

ПРИЈАТЕЉСТВО ИЗМЕЂУ СРПСКОГ
И ГРЧКОГ НАРОДА
Прочитао сам скоро једну мудру причу и
замислио сам се над њом. То је прича о два пријатеља
који су се игром случаја нашли у пустињи. Ходајући
тако ко зна већ колико часова почели су да се свађају.
Након дуге и мучне расправе, један је ударио другога.
Ударени се осетио јако повређеним, али је без речи
написао ово на песку: Данас сам добио ударац од свог
најбољег друга.
Продужили су тако све док нису коначно
стигли до једне оазе. Одлучили су да се окупају одмах.
Онај што је добио ударац замало се није удавио, али
живот му је спасао онај други. Када је дошао себи, тај
што се замало није удавио, урезао је у једном камену
ову реченицу: Данас ми је најбољи друг спасио
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живот. Другар који је ударио свог најбољег
пријатеља питао га је: Када сам те ударио ти си
написао на песку, а сад гравираш у камен, зашто?
Другар му је одговорио: Кад неко направи нешто
лоше то треба да запишемо на песку да би ветрови
избрисали, али када неко уради нешто добро, то
треба да изгравирамо на камену да ништа не може
да га избрише!
Захваљујући овој причи разумео сам једну
другу.
Мој чукундеда у Великом рату био је
добровољац јединице Браничевског одреда Дунавске
дивизије Треће армије. Врховну команду против
Србије у јесен 1915, након славне Колубарске битке,
преузео је немачки маршал Макензен. Наши
савезници Французи, Енглези и Руси обећали су нам
своју помоћ, а да наша Врховна команда прихвати
одбрану уз дефанзивно одступање са што дужим
задржавањем непријатеља. На основу овакве тактике
Трећа армија је имала за циљ да не излаже своју снагу
превише, већ да што дуже спречава сједињење
Аустоугара и Немаца са Бугарском и Турском. Због
тога су битке Треће армије биле у основи дефанзивне
и фронталне. Тако се Трећа армија под притиском
много јачег непријатеља и његове снажне артиљерије
постепено повлачила обема обалама Млаве и Мораве
на југ.
Од априла до последњих дана октобра 1915.
одолевала је некако, а од тих последњих дана октобра
скоро све наше јединице приморане су да напусте
територију Браничевског округа. Даљи ток ратних
операција одвијао се у грчевитом настојању наших
снага да се извуку из непријатељског обруча и наставе
одступање према југу. Услед огромне надмоћности
непријатеља и изостанка помоћи савезника, наше
снаге су се повукле преко Косова. Решило се, да се у
Пећи и Призрену спали и поломи све од материјала
што би непријатељу могло бити од користи, па да се
преко Црне Горе и Албаније избије на море. Боље то,
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него можда бити заробљен или натеран на срамотну
капитулацију. С војском је ишао и велики број
избеглица који су тај мучни језиви поход , у касну
јесен, преко снегом покривених кланаца, по беспућу и
по козјим стазама, претварали у поворку очајника.
Падало се од умора, од глади, од мраза, од арнаутске
заседе. Спасавао се само голи живот. Али и вера и
нада. У нашој прошлости нема жалосније сцене од те,
али у суштини ни величанственије. Напуштати
отаџбину, прегажену од непријатеља, под оваквим
условима, а ипак дубоко веровати у њену и победу и
васкрс, то, доиста, нису обични примери у историји,
нити су такви нараштаји били мекушног ткива!
На том путу било је тешкоћа не само од
непријатеља него и од савезника. Пре него што је
ступила у рат, Италија је у Лондону са Енглеском,
Русијом и Француском склопила уговор, по ком је
обезбеђивала за себе, не само Истру него и већи део
Далмације са скоро свим већим острвима, а за остатак
тражила пуну неутрализацију. Српска влада није
пристајала на тај уговор, јер је он осетно погађао
Хрвате и будућу српску обалу. Италија је сад
употребила прилику да направи притисак на српску
владу. Чак су се према болесном краљу Петру
понашали у Валони без дужних обзира. Одуговлачили
су са слањем лађа и хране за избеглице. Тек на
енергично посредовање цара Николе убрзана је акција
спасавања и стизале су у већем броју италијанске и
француске лађе. Највећи део војске превезен је на
острво Крф. На оближњем малом острву Виду
остајали су они невољници, који су, исцрпљени
напорима, умирали као снопље, грчевито стежући
комаде хлеба и друге успомене из отаџбине. На Крф је
прешао и престолонаследник регент са владом.
Супротно ставу грчке владе која је била против
уласка српске војске на њену територију, због чега су
се снаге Антланте биле приморане да окупирају
острво које је било део територије тада неутралне
Грчке, становници Крфа, дубоко потресени патњом
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српских војника и цивила, успоставили су веома
блиске односе са својим новим суседима.
Блиски односи између српског и грчког народа
на острву манифестовали су се на више начина.
Српска валда је била стационирана у хотелу Бела
Венеција, на Крфу. Цркве Св. Архангела, Св. Тројице
и Св. Николе су уступљене Србима на коришћење у
религијске сврхе. На Крфу су свакодневно одржавана
спортска такмичења и културни догађаји као што су
позоришне представе и концерти у којима су
учествовали српски такмичари и извођачи. Општинске
власти Крфа уступиле су Србима штампарију на
коришћење. Захваљујући модерним штампарским
машинама које су обезбедили Французи, на Крфу су
почеле да излазе Српске новине. Многи Срби су
одлучили да се трајно настане на острву, а склопљен је
и велики број мешовитих бракова. Све три ћерке
власника хотела Бела Венеција, господина Јоаниса
Газиса, удале су се за Србе. Занимљиво је истаћи да се
средња ћерка Августа удала за будућег премијера
југословенске владе, Милана Стојадиновића.
Међутим, пријатељски однос између два народа
није утицао на промену става грчке владе, али као што
поручује прича на почетку: Научи да записујеш ране
на песку, а срећу гравирај у камену!
Илија Анђелковић,VIIIразред
ОШ Краљ Александар I
(Прва награда на конкурсу Друштва српско-грчког
пријатељства „Риста Колоњас“)
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ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ
„НИКОЛА ТЕСЛА“, БЕОГРАД
ЗА ДРУГУ ПОЛОВИНУ ВЕКА
Трошио си и ти као пун новчаник време.
Теби, теби, пишем!
Узалуд се правиш да не чујеш мене.
Бираш први оквир за наочаре.
Носићеш ново бреме.
Само немој да се правдаш
да не примећујеш плес пахуље ветром опијене.
У пролазу си снимио прве седе.
Држиш придику о здравој храни и
деци се пењеш на теме.
Само те гледам!
А причаш ли о чоколади што клизи уз проблеме?
Можда звоцам,
али веровао сам у тебе када си био мањи од сене!
Зато прибери се, jeр изгубићеш себе,
ако икада заборавиш на мене!
Лав Лукић, 6/1
КАД БИ ОПЕТ БИО ДВАДЕСЕТИ ВЕК
На основу слика, причa и књига
Могу да кажем да ми се двадесети век веома свиђа.
Даме су обично носиле хаљину и шешир плави
Док су у доба "rock and roll-a''
Ленонке представљале неизоставан детаљ на глави.
За данашње даме је мода:
Такмичење – која ће на већим штиклама да хода.
Пре су грамофони били у тренду
А фаца је био онај ко је свирао у бенду.
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Данас је то све један клик
А имати „Iphone-6“ тек је шик.
Тадa су мушкарци стварно били каваљери
Признавали су љубав на романтичној вечери.
Данас је то све у два клика
Љубав се изјављује преко Фејсбука.
И не знам стварно куда нас Интернет води
Па чак и књиге престају да буду у моди
Кад би само опет био двадесети век...
Сара Потпара, 6/4
КЛУПА
Клупа су две залепљене столице.
На клупи се двоје спаја.
Једна столица је девојчица,
А друга је дечак
Који се лепо и нежно удвара девојчици.
Девојчица то лепо и слатко и фино прима и смешка се.
Клупа је место на коме се двоје спаја.
Ирина Гајић, 3/2
ОСМЕХ
Лице без осмеха срца нема:
осмех срећу чува, а тугу тера.
За лепо лице није потребна крема,
осмех је лепши баш од свега.
Чак и најлепше лице, меко,
без осмеха се само суши.
По осмеху знаш да ли се неко
осмехује у срцу, у души.
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Осмех служи да се смеје, шали,
некада уме да буде важан.
Леп је и ако је и велики или мали,
боље да га нема ако је бездушан и лажан.
Вања Марковић, 7/2
КОЛАЧИЋ СРЕЋЕ
Купила сам колачић
За свој стомачић.
Био је то колачић среће
И крио тајне највеће.
Мој колачић рекао је
Да морам смршати,
Па сам почела трчати.
Вежбала сам, али џабе све.
Рекла сам килограмима:
„Губите се“.
Тако нисам успела
И душа ми се слама,
Јер нисам смршала
Ни два грама.
Анђела Пешић, 5/3
ЧАЈ
Чај је тај који нам даје
Топли загрљљај
Нота разних,
Лепих и красних.
За свако чуло
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По један врући
Да се осетиш најлепше
У својој кући.
Милош Арсић, 3/5
ЗАШТО СИ ТО УРАДИЛА ТАКО
„Зашто си то урадила тако?“,
Често је питање моје мати.
„О чему ли уопште размишљаш,
Баш бих волела знати“.
А ја, као и свако дете...
Игра је обузела мисли моје,
А остале обавезе ставих са стране
Да мирно чекају и стоје.
„Мамице моја, све ћу да стигнем,
Брже-боље све ћу то ја,
Не брини, све ће то бити готово за минут,
Ма највише за два“.
Љути се мама што цео дан
Само понавља речи своје:
„Уради ово, уради оно“,
Док је само игра окупирала мисли моје.
Ива Пајкић, 5/3
КОМАДИЋ ПЛАВОГ НЕБА У ЦРНОМ КРУГУ
Војска злог ума која је окупирала место Аниног
пребивалишта уливала је страх у кости. Тај страх не
би је напуштао ни када заспи, већ би је пратио у
најгорим дечијим кошмарима. За њу је хладна и
мрачна тамница представљала немир и несигурност у
души.
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Њено ,,тајно сковиште“, како га је она називала,
било је мала и тамна соба у којој је одседала њена
породица и било је једино место где није просута крв
недужних људи. Расположење би јој се променило у
тренутку када би чула лупање на вратима које би
сигнализирало њеној души да је време за оноземаљски
свет. Њене мале и лепе, и сада већ уморне очи, гледале
су у писма у дневнику посвећена њеној, нажалост,
непостојећој другарици Кети. Мали прозор који је
пуштао светло у собу Ана је користила као
непресушни извор наде и на ком је увек размишљала о
слободи коју је некада имала. Бог који ју је гледао са
небеса није имао план за њу током њеног живота, али
је она у њему проналазила смисао живота. Њена
чежња за стварима и лепотом живота, које би иначе
свако дете незахваћено ратом и бедом требало да има,
била је велика, али недодирљива, и свако ко је прошао
кроз тај период, зна како је њој било. Срећа и мир које
је некада имала, Ана безуспешно покушава да отргне
од зле светске силе. Малобројни ведри дани који би се
спуштали над Амстердамом опоравили би је од
прошлог дана. Иако је знала да јој се ближи судњи
дан, њен страх остао је прекривен и за породице и
дечака са ким је ћутке и без емоција проводила време.
Куцнуо је и тај час. Ана је знала да њене сузе неће
променити ништа и да је њен тренутак громогласно
одзвонио.
У Анино доба ситнице су биле довољне да
промене ствари, али она је слутила да неће постојати
ништа што би јој спасило живот од застрашујућег
црног круга. Немилосрдни немачки официри гледали
су док је испуштала душу, не покушавши да спрече
њено рано и болно напуштање земље.
Жарко Николић, 7/4
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ЧОВЕК САМО СРЦЕМ ДОБРО ВИДИ
Човек не може бити само организам састављен
од атома који су се случајно сложили негде, у некој
далекој галаксији. Човек је нешто много веће и боље,
биће са сврхом и циљем, биће које осећа и разуме. Сва
та осећања и тежње долазе из једне справе која се
налази у свима нама, справе назване срце. Али не оно
што покреће наше тело већ нашу душу. Искуснији
људи ми говоре да треба да ме прати разум. Зашто
мисле да ће срце погрешити? Да нико не гледа срцем,
свет би био тужан и неиспуњен. Такви људи су попут
руже без латица и неба без облака. Боље да ружа има
увенуле латице него да их уопште нема јер ће латице
израсти опет и опет и опет. Тако је и са нашим
осећањима. Боље да осећамо бол и тугу него да
будемо празни, безосећајни. Срећа и радост ће опет
наићи, само је срцу потребно времена да се опорави да
би смо с њим видели суштину и лепоту јер суштина се
очима не види. Људи који не виде срцем нису довољно
људи , већ потсећају на машине. А машине не осећају
и не схватају. Не схватају да се срцем најбоље види, до
последње звезде у свемиру, до најдаљег облака на
небу, до најдубљег корала у мору . Сву позитивну
енергију овог света симболише срце. То је кад уживам
у заласку сунца или кад гледам у звезде. Срце се
налази свуда око нас, само треба да се отворимо и да
га удахнемо. Тад ћемо видети какво је оно. Има две
предкоморе у којима су истина и лаж и још две
предкоморе у којима су срећа и туга, бол и љубав,
страх и нада.
Видећемо да је повређено од многих познатих и
непознатих. Једино тад можемо спознати себе, ако
прихватимо баш такво срце . И једино нам остаје да
пратимо оно што нам срце нуди , као звезду Даницу.
Коврлија Ива 7/1
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ХРАСТОВА ЉУБАВ
У шуми преко мора један храст је био
заљубљен у једну јелу. Сунце и облаци су га гледали
како је сваки дан гледао јелу. Пролазили су дани,
године и дошли су људи па су га посекли. Однели су
га једној породици која је купила храст. Срећом,
његова љубав јела је била преко зида и прозора, у
једној кући поред куће у којој је био храст. „Ох, када
би била ту поред мене“, размишљао је и после
неколико месеци људи код којих је била јела, узели су
храст. Качили су на њега украсе и тако да је био много
лепши и сцетлуцав. Хтео је да га примети. „Види ме,
види, хеј, хеј, хеј!“ Све је покушао и није га видела.
Кад су прошли месеци, однели су дрво да од
њега направе друге ствари. Направили су столицу и
људи су га унели у неку просторију с таблом. Није
знао где је, али је јела поново била ту. И од ње су
направили столицу. Свакога дана је био ту поред ње и
заљубили су се једно у друго. Године су пролазиле и
поново су били растављени. Храст је размишљао о
данима када је био дрво. Овог пута су га однели на
брод, али је јела и ту била. После три дана, кад су их
вадили из брода, јела и храст су упали у море.
Пробали су да их изваде, али није било могуће.
Отишли су заједно на љубавно путовање.
Милош Арсић, 3/5
БАЈКА О ЗАЧАРАНОЈ СИРОТИЦИ
Једном давно живела је једна сиротица сама у
напуштеној колиби у шуми. Друштво су јој правиле
дивље животиње, њени пријатељи, сова, зец и
веверица. Дане је проводила сакупљајући шумске
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јагоде, печурке и лековито биље и играјући се са
својим шумским пријатељима.
Сиротица је била јако лепа и љупка девојка. Зла
чаробница је била љубоморна на њену лепоту и
смислила је план како да је се реши. Прерушила се у
добру вилу и поклонила је сиротици црвену ружу.
Сиротица је узела ружу, убола се на њен опасни трн и
када је кап крви потекла, сиротица се онесвестила и
срушила на земљу. Зла чаробница је уклела сиротицу
да се не пробуди, док је не пронађе прави принц и не
заљуби се у њу. То су из шумарка посматрали њени
шумски пријатељи и пожурили су да јој помогну.
Однели су је у њену стару колибу и неговали су је.
Зека Брзи јој је доносио воду, веверица Лепосава
лешнике, а сова Паметница лековито биље. Ништа јој
није помогло.
Јадни пријатељи су били јако тужни и
потресени, јер нису могли да учине ништа што би
њиховој пријатељици, сиротој Звездани помогло. Када
су већ изгубили сваку наду, наишао је одважни принц
Стефан. Стефан је јахао на свом белом коњу и
привукао пажњу Звезданиних пријатеља. Веверица
Лепосава му је показала болесну сиротицу Звездану и
замолила га да им помогне да је спасу. Када је принц
Стефан угледао сиротицу Звездану, одмах се заљубио
у њу. Пољубио ју је и Звездана се одмах пробудила.
Стефан ју је запросио и сирота Звездана је пристала.
Стефанов отац, краљ Живко, направио је
велико весеље у свом краљевском двору. Били су
позвани сви краљевски гости, а посебно Звезданини
шумски пријатељи. Зека Брзи је био стари сват,
веверица Лепосава деверуша, а сова Паметница кума.
Принц Стефан и сиротица Звездана су живели
срећно до краја живота. А зла чаробница, када је чула
за Звезданину срећу, пукла је од муке и беса и од тада
нико никада више није чуо за њу.
Јована Топић, 4/4
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ЦАР ЗМИЈА И ВАТРЕНИ ОРАО
Био једном један цар змија који је владао
својим царством у шуми. Имао је много поданика и
велико царство. Свакога дана је био срећан због тога.
Али увек је размишљао о томе шта се налази изван
његовог царства. Помагао је свим животињама из
шуме да њихова деца никада не буду поједена а ни
болесна. Његово царство је имало све више животиња
које су му због тога биле одане. Такође је и због тога
био срећан. Ипак, једног дана цар змија одлучи да
изађе из свог царства. Пође ка Сунцу. На високој
планини погледа ка равници. Блистало је језеро као
најлепши дијамант а около је зеленило шуме учинило
да се пресијава на сунцу у нијансама зелене боје, од
цвећа ружичасте, а од неба плаве боје. Толико је било
лепо језеро да цар змија одлучи да сиђе са планине и
погледа га. Што се више приближавао језеру, све више
му се чинило да то језеро и није тако лепо. Нестајала
је једна по једна боја и на крају када је дошао поред
језера, постало је црно. Врло се зачудио. А онда је чуо
неке гласове као да много животиња плаче. Није знао
шта да ради. Гласови су постајали све јачи и јачи.
Одједном, поред једног грма, чуо је шушањ. Мало
боље погледа и виде змију црвене боје. Она погледа ка
њему и рече :„Ја чекам своју бебу да изађе са дна
језера. Али ватрени орао је моју бебу и многе друге
бацио на дно језера и закључао их са три браве.
Понекад дође, донесе нове младунце. Много сам
жалосна због тога“, рече и заплака.
Цар змија је размишљао и размишљао шта да
уради и како да спаси децу која су закључана на дну
језера. Одлучио је да сачека ватреног орла. Усред ноћи
појави се јако светло и ноћ постаде дан. Ватра као да је
са свих страна ударила на шуму. Вода из језера се
избацила од силине удара орлових крила. Цар змија
угледа много деце како плачу. Одлучи да приђе
ватреном орлу. Када му је дошао сасвим близу, уједе
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орла за ногу, а орао паде те се сва деца одједном
ослободише. У тај тренутак појави се црвена змија
која поче да извлачи сву децу на обалу језера. Радили
су тако целу ноћ, а кад су сву децу извукли на обалу,
кренули су ка царству змије цара.
Док су ишли срећни што су спасли децу, цара
змија и црвену змију пресрете ватрени орао и рече:
„Нећете ме спречити да поново заробим другу децу“.
Грмео је на сав глас љутити орао. Деца су опет почела
да плачу и од силине тог плача ватрени орао се
претвори у црни облак, те поче да пада јака киша. Сви
се брзо склонише у једну пећину.
Када су се сутра сви срећно вратили у царство,
цар змија је свој деци поклонио чоколаде и позвао
њихове родитеље. Црвену змију је позвао да буде
царица у његовој царевини. Тако су живели срећно до
краја живота, цар, царица и сва њихова деца.
Исидора Миловановић, 4/4
ЦАРИЦА И ЛИСИЦА
Некада давно у далеком царству живела је једна
млада царица. Царица је била сама на свету - није
имала ни браће, ни сестара и била је јако усамљена.
Друштво су јој правиле малене птичице са којима је
царица разговарала и хранила их.
После много дана, царица је одлучила да обиђе
своје царство и да покуша да нађе себи цара. Неколико
дана царица је обилазила и најудаљеније делове
царства, али никога није срела. Јако се растужила и
кренула назад у свој дворац. Недалеко од дворца,
поред пута, угледала је једну болесну малу лисицу.
Царица је узела лисицу у наручје и однела је у дворац
да је пази и негује.
Много месеци царица је неговала лисицу и
много ју је заволела. Једнога дана царица је као и
обично кренула да обиђе своју лисицу. Када је
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отворила врата собе, видела је своју лисицу како
весело скакуће по соби потпуно здрава. Царица је била
срећна што је лисица коначно оздравила и од среће је
подигла лисицу у наручје и пољубила је. Од пољупца,
лисица се претворила у прелепог младог цара. Млади
цар је збуњеној царици испричао да га је пре много
година зачарала зла вештица и да је чини могао да
поништи само прави пољубац.
Цар и царица су се венчали и живели срећно до
краја живота.
Алекса Марковић, 4/4
ЧАРОБНО ЈЕЗЕРО
Kрај дубоког језера у шуми живела једна
прелепа сирота девојка, дуге плаве косе и плавих
очију. Девојка је јако волела да шета крај тог језера и
гледа у његове тамне дубине.
Једнога дана се загледала у језеро и учини јој се
да види лик прелепог младића који брзо нестаде.
Девојци срце заигра истог трена али се од узбуђења
уплаши и отрча кући. Неколико дана касније девојка је
поново дошла на језеро, али младићев лик није видела.
Тужно је заплакала, а сузе су јој падале у воду.
Одједном се из језерских дубина појави прелепа вила
која је упита: „Драга девојко, зашто си тужна?“Сирота
девојка јој, бришући сузе, све исприча. Вила јој тада
рече да познаје тог младића. Младић је зачарани
принц који мора свој живот да проведе у језеру, јер је
некада давно, пролазећи поред њега, убрао млади,
чаробни, водени цвет и од тада је зачаран његовом
лепотом. Из те зачараности га може спасити само нека
прелепа сирота девојка, која би за једно вече успела да
изатка дуг огртач од нити своје девојачке дуге косе.
Девојка треба да са првим заласком сунца доплива до
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средине језера и спусти огртач који ће да потоне у
језерске дубине и тако скине зачаране чини.
Захваливши се вили, девојка је отишла кући где је
целу ноћ ткала огртач од власи своје дуге косе. Када је
огртач био готов, девојка је уморна заспала. Следећег
дана са првим заласком сунца прелапа девојка је
отпливала до средине језера, спустила огртач и он је
потонуо у језерске дубине. Тог тренутка зачараност
принца је нестала. Из воде се појавила јака светлост и
мади принц изађе на површину воде.
Млади принц приђе девојци, прихвати је за руку и
одведе у своје далеко краљевство. Тамо су живели у
љубави, слози и богатству до краја живота.
Невена Радовановић, 4/4
МЕДУЗЕ
Овог лета било је много занимљивих догађаја.
Један се догодио на мору с мојој браћом Огњеном и
Стефаном. Једног дана, док смо седели на плажи,
одлучили смо да ловимо медузе. Занимљиво је то што
смо медузе ловилио рукама, без рукавица и осталог
прибора. Медузе су биле мале и провидне и нисам се
плашио да их држим. Поподне су таласи били велики,
а један ме је чак потопио. То се десило овако:
Био сам два метра удаљен од обале. Покушао
сам да се уздигнем на талас, али прекасно, јер ме је
талас поклопио и однео на обалу. То је било
узбудљиво, а помало и страшно. Те вечери сам сањао
таласе који су били свуда око мене, док су ми медузе
помагале да изроним.
Богдан Ђурковић, 2/3
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ЈАДНО ЧУДОВИШТЕ
Лако је волети хероје, поуздане, тачне,
пожртвоване, дарежљиве, праведне, али то уме да буде
и досадно. Од њих увек знамао шта можемо да
очекејумо и баш нас никада не изневере. Док читам
књиге примећујем да су негативци много већи изазов.
Да њих нема ни многих књига не би било. Они нас
терају да постављамо питања која нису уобичајена.
Нико није савршен, али који је то тренутак који натера
некога да одлучи да учини некакво зло?
Чудовиште доктора Франкенштајна ме је
натерао да поставим разна питања и траје у мојим
мислима много дуже од читања. Гоњен амбицијом,
идејом,
жељом
за
знањем,
млади
доктор
Франкенштајн је од делова покојника сачинио ново
створење. Тог створа је и оживео и наравно као сваки
несавршени човек пропао у улози Бога. Доктор није
био пластични хирург, а у време списатељице Мери
Шели није било ботокса, па је створење било више
него ружно. Сваки сусрет са њим је код посматрача
изазивао страх и гађење. Имао је сиво-бели тен и
модре усне као сваки покојник, а опет био је жив и
ходао је. Пошто је настао крпљењем од делова тела
других људи имао је десетине ожиљака попут бразди
на својој кожи. Био је виши и снажнији од просечног
човека, са грленим гласом и великим шакама и
стопалима. Сама његова сенка због величине
изазивала је језу. Поновно оживљени мозак у њему
није га оптерећивао сећањима претходног власника и
добро му је служио. Коса му је била густа, тамна и
често неуредна, а на крају приче и дугачка. Није носио
неко елегантно одело али он је и био биће које вреба
из мрака, а не манекен са модне писте. Питам се какве
су му биле очи, на почетку пре прве мисли, пре првог
разочарења. Замишљам их као крупне, различито
обојене, а са истим изненађењем и радозналошћу у
себи. Какав му је, питам се, био глас пре него што је
научио људски говор и мислим да је био као некаква
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олуја, јак али и природан. Прва особа која га је видела
и која му је трбало да буде најближа, његов творац,
одбацио га је. Био је само физички другачији, али још
увек ни добар, ни лош. Површни људи видели су само
његову спољашњост и осудили га, без суда на
најстрашнију казну, на живот у самоћи без љубави.
Његов једини пријатељ код кога је осетио људску
топлину и можда највећи непријатељ јер је крај њега
могао и да схвати шта му је ускраћено је био слеп
човек. Када га је изгубио сахранио је добар део своје
људске природе. Додатно разочарење му је приредио
творац када је одбио да за њега начини жену. Не могу
да се одлучим. Да ли је чудовиште тада постало зло,
или је постало хладно као уплашена и хладна срца на
која је наилазио? Светио се и убијао. Убио је младу
жену доктора Франкештајна. Доктор га је гонио и
умро од исцрпњености. На крају је нестало и
чудовиште јер је остваривши освету изгубило даљу
жељу за животом. На крају је признао да му жао
невиних, ваљда зато што му је било жао и њега самог.
Неприлагођени, несрећни, створ живео је кратко,
бесмислено и на његову несрећу био је свестан свега.
Био је ителигентан. Знао је да закључи шта ће доктора
највише да заболи, али та памет га није усрећила. Није
имао довољно наде да на свету постоје људи који га
неће гонити и мрзети. С једне стране, није крив за
неверовање јер није имао ко да га научи, а са друге
стране, свет је и онда, као и данас, исти. Разлика је
само у вешмашинама, мобилним телефонима и
сличним глупостима, па опет нисмо сви постали
убице, мада признајем, његов изглед и постанак је
неупоредиво другачији од свих људи који су икада
ходали светом.
Јадно чудовиште! Можда није у реду бранити
убицу, али ја ипак све време навијам за њега.
Различитост је тежак терет и од тога како је носимо
често зависи у шта ћемо се претворити. Мало љубави
при том може много да помогне да се терет лакше
поднесе.
Лав Лукић, 6/1
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O РАДУ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ
ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“ ИЗ РАКОВИЦЕ
Литерарна секција Основне школе „Никола
Тесла“ из Београда (Раковица) у школској 2015/16.
години била је изузетно успешна јер су њени млади
чланови освојили 1. место на Републичком такмичењу
литерарних дружина и секција. Ово такмичење се
одвија у организацији Министарства просвете,
Друштва за српски језик и књижевност Србије и
Задужбине „Десанка Максимовић“. Ово је пета
републичка награда коју је литерарна секција добила у
последњих пет година. Укупан број награда, како
појединачних, тако и за рад секције у целини, у
протеклом седмогодишњем периоду износи више од
400.
У јуну 2015. године објављена је прва песничка
збирка Лава Лукића „Велико спремање“ која се нашла
у књижарама широм града, а представљена је у
емисији „Поштована децо“ Првог програма Радио
Београда, у емисији „Пеђолино Кидс+“ на Нашој
телевизији и у „Арт магазину“ на Арт каналу. Лав
Лукић је до сада освојио преко 90 литеарнох награда, а
у скорије време постао је апсолутни победник
фестивала „Мали победник“ у Београду, фестивала
„Божидар Тимотијевић“ у Раковици, освојио је 3.
награду на међународном конкурсу „Алекса Шантић“
у Мостару и 2. награду на конкурсу Дечијег одељења
„Чика Јова Змај“ Библиотеке града Београда на тему
„У књигама станују јунаци“. По броју освојених
награда у протеклој школској години најуспешнији су
били Лав Лукић (6/1) и Мирослава Костић (8/2),
Анђелија Станковић (5/5) и Марко Чубрило (4/3).
Александра Дракулић, проф.српског језика,
руководилац литерарне секције ОШ „Никола Тесла
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ЛИТЕРАРНА СЕКЦИЈА
ОШ „ДР АРЧИБАЛД РАЈС“ , БЕОГРАД
ПЕСНИК
Када оловку узмем, душу олакшам.
Сву своју тугу у риме претворим.
Тада се одједном и нагло утишам.
Тако нову песму најчешће створим.
Не морам писати само кад сам тужна,
Повод за риме је свако осећање.
Песма писана из срца никад није ружна,
било да је повод туга или радовање.
Око срца осетим чудно нешто
Када треба песму да напишем,
Папир дохватим и забележим вешто,
Док све траје не трепћем, не дишем.
Некада ми време стоји цео дан,
Све се око мене одједном заледи,
Али да би песник утонуо у миран сан
Мора завршити песму, а да вреди.
Не сме се пожуривати уметник прави.
Не може се убрзати потреба та чудна.
Кад легнем да спавам а стих имам у глави,
Колико год да се трудим - останем будна.
Да га употпуне, сасвим уобличе,
Песници су послати на овај свет,
Они цео живот на праву децу личе
Док описују потока жубор, облак, цвет.
Матеја Савић, VII1
Трећа награда на Фестивалу „Мали победник“
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ЈА ЗНАМ КО САМ
Игром случаја рођена сам у Србији, земљи
јунака који су крваво бранили своју отаџбину гинући
за њу, како бисмо ми данас имали светлу будућност.
Немало пута се дешавало да је моја земља била
на помолу краха, али су се они најјачи и најпоноснији
борили до последњег атома снаге, чак и по цену
смрти, и хвала им на томе. Међутим, наши јунаци
нису баш увек били најуспешнији у одбрани, јер је
моја земља (мала, чврста, балканска) на раскрсници
снажног Запада и Истока, који се за њу отимају, стога
Србија често потпада под власт јачег.
Родила ме је мајка Српкиња, али моје порекло
не припада у потпуности тој традицији. Упркос
пореклу ја се, свакако, осећам као део ње, јер је у овој
држави пуној поноса, љубави, саосећања немогуће не
осећати се тако.
Мада је мој прадеда, Франц Елхардт, Немац из
Војводине тзв. Фолксдојчер, он је за време немачке
окупације, поведен љубављу према свом дому, стао на
страну тада изнемогле земље Србије која је тада на
уму имала само једно – слободу.
На несрећу, недељу дана пред ослобођење
Београда погинуо је на реци Марији Бистрици. Као
последица тог догађаја, моја прабаба, Терезија Вебер и
мој дека који је имао само два месеца, остали су без
главе породице. Покушавам да се нађем у њиховој
кожи, али сваки такав покушај је безуспешан. Остаје
ми само да будем захвална не само њему, него свим
ратницима који су се икада борили за домовину, веру
и достојанство!
Поведена националним врлинама, прадединим
јунаштвом, љубављу према овом парчету земље –
Србије, вером у људе и будућност, знам ко сам и знам
где припадам!
Ана Eлхардт, 7. Разред,
Специјална награда на конкурсу
„Матерња мелодија и образовање“, Нови Сад
233

НЕУСПЕЛА АКЦИЈА
Било је топло лето. Приметила сам да моја
сестра цео дан несто пишуцка у дневник. Стрпљиво
сам чекала да падне вече, да бих могла да видим шта
она тако важно пише. Када се светло у њеној соби
угасило, знала сам да треба да кренем у акцију
,,сестрин дневник”.
Улазим у собу. Тог тренутка осећала сам
трему. Пузала сам по поду, али када ме је сестра
видела, вриснула је тако да се замало цео комшилук
пробудио. Чула сам како бака иде ка соби. Брзо сам
отворила улазна врата. Неочекивано, саплела сам се о
праг И упала у базен. Убрзо је изашла бака И
узвикнула: ,,Куку, црно дете, шта радиш ту ноћу!?”
Смејала сам се И сва мокра отишла из базена.
Ова,, акција” (сестрин дневник”) била је луда!
Ову ноц памтићу до краја живота и
препричавати деци И унуцима.
Николина Попов, 6.разред
Трећа награда на „Данима хумора за децу“,
Лазаревац 2015.
БАШ СУ БРИЖНЕ ОВЕ МАМЕ
Маме које увек за нас брину,
до наших срца врата одшкрину.
Oд учења, кроз снове и јаву
направе забаву праву.
Кување им баш иде од руке,
као да то раде без муке.
Све маме на свету за нас брину,
кад од наших срца врата одшкрину.
Ана Радивојевић, 6-1
Друга награда на „Данима хумора“ у Лазаревцу 2015.
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О РАДУ ЛИТЕРАРНЕ СЕКЦИЈЕ ОШ
„ДР АРЧИБАЛД РАЈС“
Наша секција има нешто чиме се посебно
поноси, што ниједна друга у Србији нема - најбољу
литерарну секцију у Републици. У јануару 2015.
године већ четрнаести пут смо проглашени за најбољу
литерарну секцију у Србији, а наставница Љубинка
Ђурачић (раније Марковић) десети пут је добила
признање за најбољег руководиоца секције. Награђени
смо, поново, првом наградом на Републичком
такмичењу литерарних секција Србије у организацији
Министарства просвете, Друштва за српски језик и
књижевност
Србије
и
Задужбине
Десанке
Максимовић. Те институције највишег ранга
проглашавају најуспешније секције на основу рада и
постигнутих резултата у протеклој години, а нама се,
ето, усладило да будемо најбољи. По награду смо
ишли на Филолошки факултет.
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ТИНА ЛЕПОСАВИЋ

Тина Лепосавић је
рођена
26.04.1978.
у
Пожаревцу. Године 1993.
уписује Средњу уметничку
школу Ђордје Крстић у
Нишу, одсек Дизајн текстила. После средње школе уписује Академију примењених уметности у Београду, одсек Костимографија.
Током студија радила је као асистент костимографа на неколико представа, укључујући и
балетску представу ДР Џекил и Мистер Хајд коју Тина
издваја као прво велико искуство у оквиру костимографије, где је имала прилике да буде асистент
познатој српској (југословенској) костимографкињи
Божани Јовановић. Тина је такође радила у алтернативним позориштима, највише времена као студент
провела је радећи костиме за представе у АКУД
Позоришту Крсманац. Као драгоцено искуство за
време студија Тина истиче рад са Тихомиром
Мачковићем са којим је сарађивала неколико пута у
изради лутака и маски. Сарађивала је и са студентима
режије на ФДУ у Београду, радећи костиме за њихове
испитне и дипломске представе.
Осим костимографије, бави се сликарством,
илустрацијом и модним дизајном.
Учесник је више сликарских колонија у земљи
и иностранству. Више пута је излагала слике на
групним изложбама у Београду, Пожаревцу, у
Француској, у Републици Српској (Бјељина).
Од маја 2012. ради као костимограф у Центру
за културу Пожаревац.
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Члан је удружења ликовних стваралаца Ђура
Јакшић. Године 2010. имала је самосталну изложбу
под називом Слика и костим у SPA GALLERY, у
Игалу, у Црној Гори, када је изложила слике, костиме
и скице за костиме.
Добила је награду за костимографију у оквиру
представе за децу Јежева кућица на фестивалу ДОПС
у Јагодини 2012. године.
„Тина врло добро прави баланс између свог посла у
позоришту и оног што би сама слика могла да
представи, тако да на свим сликама можемо да
видимо сценографију и све сцене које се дешавају
након завршетка представе, када се завесе спусте.
Тада можемо да видимо и уморне глумце, али исто
тако и оне искоришћене марионете и тужне
кловнове. Све то није базична основа приче, јер Тина
има дубоке лајт-мотиве које користи на свим својим
сликама и кроз много ситних симбола покушава да
исприча причу о тим тужним лицима“.
(Из рецензије Јулије Башић)
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