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Потрага за Деда Мразом

Лица:
Деда Мраз
Баба Мразица
Сањивко, поспани вилењак
Смешко, вилењак који се само смешка
Нећко, вилењак који стално нешто неће
Ирвас 1 (говоре углас)
Ирвас 2 (говоре углас)
Спикерка на телевизији
Бака
Дека
Деца која ишчекују Деда Мраза
Остала деца (рецитатори)
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Прва сцена

(Радња прве сцене дешава се у Деда Мразовој кући на Северном полу. На сцени седи у својој
столици заспали Деда Мраз. Хрче и смешка се у сну. Држи прекрштене руке на својој белој бради.
Поред њега, на другој столици, дрема Баба Мразица. Звони сат који су навили да би се на време
пробудили за полазак. Ниједно од њих двоје га не чује. Сат престаје да звони, а они се не буде.
Улазе вилењаци.)
САЊИВКО (протеже се): Баш сам се лепо наспавао! Прилећи ћу поново чим се будемо укрцали
у санке. Да би се порасло, треба спавати бар двадесет сати дневно!
НЕЋКО: Нећу да спавам! Нећу да се укрцавам! (Мршти се, врти главом) Нећу да растем!
СМЕШКО: Баш је лепо ово јутро! Замрзли су се путељци и речице! Ха-ха! Како је лепо бити
виленак! Добро јутро свима! (Гледа у термометар) Само –45˚С?! Дође ми да се одмах бућнем у
Ледено језеро!
НЕЋКО: Нећу да будем вилењак! Нећу да буде лепо јутро! Нећу да гледам замрзле путељке и
речице! Нећу да бућкам, бућнем, (збуњено зато што више не зна шта ће да негира) бућ-бућ...
Нећу... нећу ... нећу све што нећу!
САЊИВКО: Ама, Нећко, проби ми уши тим својим «нећу, па нећу»! Be cool1! (Трља сањиве очи и
гледа у сат) Ау! Већ је седам сати! Па што ме нисте пробудили! Деда Мраз ме је синоћ лично
задужио да му подмажем санке и поткујем ирвасе! (Сав се унервозио, трчкара по соби, не зна шта
пре да уради са страхом пита Смешка) Да ли се он пробудио? Да ли је Деда Мраз спреман за
пут? Требало би да смо већ у санкама!
СМЕШКО: Ма, опусти се! Избораће ти се нос од нервозе! Уплашићеш дечицу ако се у њих будеш
тако бечио! (Смеје се и ноншарлантно се облачи.)
САЊИВКО (ужурбано): Где ми је капа? (Пипа се за главу и види да му је на глави.) А, ево је! Где
ми је каиш? (Тражи га испод ормана, кревета, завирује и испод капе.) Где ми је протеза? Где су
ми наочаре? А, ево их! Јао, јао, пропали смо! Ако сад закаснимо, Деда Мраз ће ми доживотно
укинути порције лизалица! (Пипа се.) Ту су ми ноге, ево руку, ту су ми и уши! (Избезумљено) А
где ми је глава? (Са олакшањем пипа главу) А, ту је!
1

енг. Буди опуштен!
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СМЕШКО (смеје се): Ја сам спреман! Баш се радујем што ћемо ове године обрадовати многу
дечицу. Завирићемо у сваки дом и ове укусне слаткише поделити свим вредним и паметним
малишанима!
НЕЋКО: Нећу да делим слаткише деци! Нећу да завирујем у њихове домове! Нећу да сваке године
летим чак до Параћина2 и носим поклоне некој деци која не желе да уче и не понашају се
пристојно.
САЊИВКО: Ух, што се само нећкаш, Нећко! Сва деца су добра и мила! Она чезну читаве године
за оним што ми спуштамо кроз њихове димњаке или стављамо под јелке.
СМЕШКО: Зар ти није драго када се обрадују сјајним лампионима, луткама и бомбонама? Хајде,
буди друг, пођи са нама и Деда Мразом и ове године на пут око света!
НЕЋКО: Нећу!
САЊИВКО: Пићемо топлу чоколаду! Баба Мразица спреми увек пун термос! И ирваси га пију, па
лете као допинговани! Стижемо у Србију за око два сата (раздрагано)!
НЕЋКО: Нећу! Јок!
СМЕШКО: Деда Мраз ће ти дати повишицу, гарант! Знаш оно када сам прошле године бојкотовао
увијање поклона (поверљиво), Деда Мраз ми је дао повишицу од чак две шећерлеме! Теби ће,
можда, дати и лизалицу или целу чоколаду! Можда ћеш добити толико слаткиша да ће ти
поцрнети сви зуби! Сањам годинама о зубима пуним каријеса (занесено)!
НЕЋКО: Нећу! No!3 Нет!4 Nein!5 Ei!6 不！7 (Показује своје знање страних језика, дури се и одлази
у супротан угао, испод ока гледа како се њих двојица понашају.)
СМЕШКО: Сањивко, дођи овамо! (Поверљиво) Ово неће ићи! Видиш да је тврдоглав као магаре!
Деда Мраз ће нас казнити због њега! Годинама градим вилењачку каријеру и нећу је упропастити
због нећкалице (показује на Нећка) као што је он!
САЊИВКО: Па шта да радимо?! Да му понудим и своје шећерлеме? (Смешко врти главом) Ма он
је неподмитљив! Не би тај одустао ни да му поклоним целу самопослугу!
2

Овде ставити име оног града у којем се представа изводи.
3 енг. Не!
4 рус. Не!
5 нем. Не!
6 фин. Не!
7 кин. Не!
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СМЕШКО (чешка нос, вуче уши, шета тамо-овамо и размишља): Еурека! Сетио сам се! Дођи!
(Шапуће му свој план.)
СМЕШКО и САЊИВКО (заједно): Нећко! Немој да дођеш овамо!
НЕЋКО: Баш нећу да не дођем тамо!
СМЕШКО: Нећко, не облачи се!
НЕЋКО: Нећу да се не облачим! (Облачи се.)
САЊИВКО: Нећко, не обувај се!
НЕЋКО: Нећу да се не обувам! (Обува се.)
СМЕШКО: Нећко, не чешљај се!
НЕЋКО: Нећу да се не чешљам! (Чешља се)
САЊИВКО: Нећко, не полази са нама и Деда Мразом да делиш поклоне!
НЕЋКО: Нећу да не полазим са вама и Деда Мра... (Схвата да су га надмудрили, али је већ
обећао) Добро, ево убедили сте ме (помирљиво)! Поћи ћу са вама зато што сам данас добре воље!
Али, где је Деда Мраз? Не чује се оно његово хо-хо, а не осећам ни мирис топле чоколаде коју
кува Баба Мразица.
САЊИВКО: Види стварно, нигде га нема! Ево му чизама! Хајде да га позовемо! (Јуре на други
крај сцене који представља собу Деда Мраза.) Он још спава!
СВИ: Деда Мразе! Деда Мразе, буди се! Деда Мразе!
(Деда Мраз и Баба Мразица се полако буде. Трљају руком очи и зачуђено слушају дозивање
вилењака.)
ДЕДА МРАЗ: Сто му залеђених шумских стаза и хиљаду сталактитских и сталагмитских пећина,
ко ме то буди? Када ћу већ једном у ту заслужену пензију?! Испуних и године старости и године
стажа још пре два века, а пензије нема! Време је да ме неко замени, да ми помогне! Кад би нашли
неког млађег Деда Мраза!
БАБА МРАЗИЦА: Ех, мој деко, зову те ови твоји помагачи, вилењаци Смешко, Сањивко и Нећко!
Зажелели су се моје топле чоколаде! Одмах ћу да поставим пет шоља за све нас. Попијте топли
напитак, нека вам се зацрвене носићи, а онда крените на далеки пут!
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(Задихани вилењаци упадају у Деда Мразову собу.)
САЊИВКО: Па ти, Деда Мразе, још ниси устао! Знаш ли колико је сати? Закаснићемо на поделу
поклона! Чуди ме та твоја неозбиљност!
НЕЋКО: Нећу ни да помислим, не смем ни да замислим шта ће се десити ако не стигнемо на
време!
СВИ: Катастрофа! Сва деца ће бити тужна!
СМЕШКО: Па добро, да не претерујемо! Дечица имају родитеље, баке, деке, тетке, ујаке! Сви им
они доносе поклоне за Нову годину!
САЊИВКО (иронично): Доносе, доносе! Али једино Деда Мраз донесе баш оно што им треба, оно
о чему су читаве претходне године сањали! Очеви купују телефоне, тетке купују маркиране
мајице, бабе топле унтруцигере, деде вас воде на пиво! Добро (збуњено), деде вас само воде на
пиво које они попију! Зар не, децо? Једино Деда Мраз донесе баш оно што су деца и пожелела!
ДЕДА МРАЗ: Види стварно, па ја сам се успавао! (Гледа у сат.) Али, није све изгубљено! Нема
места за панику! Имам генијалан план! Ударићу пречицом преко Данске, Немачке и Мађарске,
заобићи ћу Београд и Крагујевац и слетети право у Параћин! Тамо су ме деца увек најлепше
дочекивала и ред је да њима прво пожелим срећну Нову годину! Баба Мразице!
БАБА МРАЗИЦА: Ево хитам и носим вам топлу чоколаду! (Просула је мало топлу чоколаду) Ју,
опекох се! Седи с миром, Мразићу мој, окрепи се пре полетања! (Вилењацима) О, ту сте! Ево
доручка и за вас!
ДЕДА МРАЗ: Немамо времена за губљење! Немам времена за чоколаду, ма какав доручак! (Пипа
се по стомаку) Отежао сам од твоје хране, ни санке од десет ирваса ме не могу повући! А ти си
крива! Сат ниси добро навила, каснимо и зато ми одмах донеси оно најновије одело које ми је
поклонила Снежна Краљица!
(Баба Мразица му помаже да обуче горњи део одела. Док се облачи, он издаје заповест
вилењацима да довуку санке.)
БАБА МРАЗИЦА: Па где ћеш тако чупав? Очешљај браду, извуци те шишке! (Он је гура.) Рекла
сам ти да црвена боја више није у моди! То одело ниси мењао четиристо година!
ДЕДА МРАЗ: То ми је дрес! Навијам за Црв...(сећа се да не би требало да се опредељује за
спортске клубове) навијам за све клубове! Мразице, досади ми с том модом (виче на њу)! Модирај
11

се када ја будем отишао! Касним, жено, на посао! А и овако ће ми северац опет замрсити браду!
(Вилењацима) Довуците брзо санке!
БАБА МРАЗИЦА (за себе): Ја за све крива? Ја?!
(Вилењаци се враћају вукући с муком два ирваса који се опиру да дођу пред Деда Мраза.)
ИРВАС 1: Не могу да вучем ове крцате санке?! Нисам ни синоћ ни јутрос јео сена! Деда Мраз
спава и не хаје за оне који га вуку преко планина! Одбијам да радим!
ДЕДА МРАЗ: Шта ја то чујем? Ко то говори против мене и одбија ми послушност?
ИРВАС 2: Протестујемо због непослужене вечере и лошег доручка! Црева нам крче, а ти пијеш
топлу чоколаду!
ДЕДА МРАЗ: Добро, добро, извињавам се! Заборавио сам, успавао сам се, синоћ сам увијао
поклоне до поноћи! Даћу вам сена и зоби, ево вам и топла чоколада, само вас молим да што пре
пођемо зато што су деца нестрпљива и биће веома тужна ако не добију оно што су пожелела.
ИРВАС 1: Заболео ме је овај леви рог, крзно ми се проредило, а о виду да не говорим! То су све
последице исхране сиромашне витаминима! Кад си нам последњи пут дао неку сочну шаргарепу?
Сањам купус и броколи деценијама! Ја не летим овог јутра! Зови ваздушни такси!
ДЕДА МРАЗ (ужурбано): Ма даћу вам и шаргарепу, и броколи, и грашак, и карфиол и... купићу
вам целу пијацу! Извуците ме из овог проблема! Зар ја да се обрукам после толико година рада!
Никада нисам закаснио на поделу поклона! (Гледа ирвасе испод ока, рачуна да ће се сажалити)
Хајде ја, ја ту нисам битан! Али, она јадна дечица ће ме сигурно чекати! Њихове окице ће плакати
ако ја не дођем, неће целе ноћи тренути ако ја не кренем (гледа на сат) за пет минута!
САЊИВКО: Ала се пренемаже овај Деда Мраз! Лаже као Пинокио!
ИРВАСИ (убеђени, али преко воље): Прекинућемо наш штрајк, али да се зна, ово је само због
деце!
(Деда Мраз и вилењаци се укрцавају у санке и полећу.)
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Друга сцена

(Вече у једној типичној породици око пола осам, соба у породичној кући: дека гледа телевизију, а
бака кува вечеру. Деца се играју и гледају кроз прозор.)
БАКА: Баш се чудим што још нема Деда Мраза! Ево, имам шездесет лета и не памтим када је он
закаснио! Тачнији је од Дневника! (Уплашено) Њему се нешто десило! Сад је време грипа и
разних других болештина, негде је ухватио вирус! Деца стално вире кроз прозор, гледају
нетремице у јелку! Биће тужно ако ове године Деда Мраз не дође!
ДЕДА: Ма шта се разболео! Досадило човеку да лети свуд по свету! Погледај какав кијамет је
напољу! Нису му дали да полети по овој снежној олуји!
БАКА: Стево, нису све деде као што си ти! (Иронично) Има неких који воле авантуре! За тебе је
авантура да одеш код Пере на партију шаха! Благо Баба Мразици што има таквог јунака!
(Уздише.)
ДЕДА: Шта?! Шта?! Ја све то могу (хвалисаво), ал’ нећу! Ево, сад ћеш да видиш како ћу да
полетим до фрижидера и узмем оно последње парче кобасице! Гледај само како сам брз! (Хода
ослањајући се на штап, узима кобасицу и једе.)
БАКА (иронично): Да, да! Баш си спретан!
СПИКЕРКА: Добро вече, поштовани гледаоци! На почетку нашег Дневника имамо за вас једну
застрашујућу вест! Како јављају из Данске, Немачке и Мађарске, а и наши домаћи извештачи,
Деда Мраз није виђен у овим државама! Требало је да деца ових земаља још јуче добију поклоне,
али ни трага ни гласа од овог најомиљенијег дечијег јунака. Где је Деда Мраз и шта се са њим
догодило? На ово питање и деца из Србије траже одговор! Говорка се да се грдно успавао, да су
ирваси отпочели штрајк, да га је Баба Мразица оставила... Нико још увек не зна шта је истина.
ДЕДА (са сигурношћу): Знао сам! Тај неће да дође у Србију зато што нисмо чланица Европске
уније!
БАКА: Оглувео си, Стево! Нису га видели ни у Мађарској, ни у Немачкој! Није због чланства!
Црни Стево, (забринуто) он се стварно разболео! Можда га више и нема, а ови са телевизије то
крију док му не нађу замену!
ДЕДА: Рекао сам ти ја да је Елвис жив, а Брус Ли је на Тибету!
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БАКА: Стево, опет ме не слушаш! Причамо о Деда Мразу!
ДЕДА: Знам, знам! И њега су сакрили негде као Брус Лија и Елвиса! А и за Марка Краљевића
(поверљиво) кажу да није мртав, већ да спава у некој пећини!
БАКА (крсти се): Стево, Стевице, лупићу те овом кобасицом! Ждереш, бунцаш, а шта ћемо рећи
унучићима? (Обраћа се деци) Пилићи бабини, већ је касно, хајде на спавање!
УНИЧИЋИ: Бако, хоћемо још мало да останемо будни, можда ће доћи Деда Мраз!
БАКА (прича деди са очајањем): Је л’ чујеш?! Неће они ни да трену док не буду видели Деда
Мраза!
ДЕДА: Па шта ја ту могу! Јесу ли лепо јавили да га нигде нема! Ја ћу да легнем (брише уста,
зева), а ти како хоћеш! Димњак му је и онако отворен, нека слети кад му је воља! И ако му је
воља!
БАКА (љутито): Стево, Стевице Петровићу! Одмах да си устао и кренуо да га тражиш!
ДЕДА: Полудела жено, кога да тражим?!
БАКА: Како кога?! Деда Мраза! Ти си био у војсци извиђач, имаш и онај дурбин којим гледаш
комшију Ристу! Обучен си за шпијуна! Покажи шта знаш сада када ти унучићи пате!
ДЕДА: Ма шта пате! Видиш да гледају ТВ!
БАКА: Стевице, доведи ми Деда Мраза како знаш!
ДЕДА: Добро, добро! (Гледа кроз прозор.) Ал’ много веје напољу! Да причекамо до јутра?
Вратиће им се до тада родитељи са новогодишње забаве, можда ће и Драган да ми помогне!
БАКА: Стевице, деца не могу да чекају до јутра! Ујутру ће отварати поклоне!
ДЕДА (одушевљен као да се нечега сетио): Ево, идем! Довешћу ти Деда Мраза за десет минута!
БАКА: Стево, не претеруј! Верујем jа у тебе, али ти ниси ипак Шерлок Холмс!
(Деда трчи иза сцене, облачи костим Деда Мраза, узима врећу с поклонима и враћа се пред
запањену супругу.)
ДЕДА: Хо-хо! Добро вече, лепотице! Ево дођох да вашој деци поделим поклоне за Нову годину!
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БАКА: Добро дошли, Деда Мразе! (Не препознаје га, али јој годи што је назива лепотицом.)
Нисам ја баш тако млада, моја деца су одрасла, имам већ и унучиће! Али се још држим, мажем
креме, ондулирам косу!
ДЕДА: Хо-хо! Не бих вам дао више од четрдесет година! (Као да је запрепашћен) Ви баба?!
(Бака се смеје збуњено, неспретно и заводнички.)
ДЕДА: Позовите, дакле, те своје унучиће да с њима мало поразговарам и да им поклоне уручим!
После можемо да замезимо нешто, да попијемо неку чашицу! (Удвара јој се.)
БАКА: Може, може! (Себи) Стева је појео целу кобасицу! Ћурку је смазао до поднева! Чиме сада
Деда Мраза да послужим?! (Зове унучиће.) Децо, дођите да видите ко вам је дошао!
УНИЧИЋИ (вриште одушевљено): Деда Мраз!
ДЕДА (прерушен у Деда Мраза): Добро вече, драга децо! Носим вам пуно дарова! Тежак ми је овај
џак и хајде да их брзо поделим свима!
(Деда им дели поклоне, они му се пењу у крило, певају песме заједно са њим.)
БАКА: Баш ми је драго што сте успели да дођете. Снег је прекрио брег, завејао све стазе, а ирваси
јуре, а Ви носите деци поклоне. Деца су Вам се баш много обрадовала (збуњена), а и ја, овај,
мислим, ми...моји унучићи, а и ја!
ДЕДА (збуњен је и он): Хо, мислим, хо-хо! Дакле, ви сте баш једна згодна баба! А где Вам је деда,
молићу лепо?
БАКА: Деда? А да, мој деда није жив има томе већ 40 година!
ДЕДА (љутито): Како није жив! Како није жив?! Ја знам да је жив да живљи не може бити! Зар
тако о мужу говориш?!
БАКА (зачуђена његовом реакцијом): А, да, ти мислиш на њиховог деду (показује на унучиће), а
мог мужа. (Иронично) Да, да, он је баш жив! Али није овде! Кренуо је малочас да те тражи. Брзо
ће да се врати, није понео наочаре, не види без њих ни прст пред оком!
(Одједном чује се нека бука, из димњака испадају прави Деда Мраз, вилењаци, санке и ирваси.
Баба и деда су у чуду. Баба зачуђено гледа у два Деда Мраза.)
ДЕДА МРАЗ: Добро вече свима! Каснимо мало, извините! Баба Мразица ме није пробудила на
време, застој је у ваздушном саобраћају над Чешком, велики су сметови нападали на Алпима,
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заледили су се Дунав и Сава! Једва пробисмо ту зимску блокаду моји помоћници и ја! (Тек тада
примећује бабу и деду обученог у Деда Мраза.)
ДЕДА МРАЗ (зачуђен обраћа се деди): Да л’ ме ово моје љубичасте очи варају?! (Зинуо је од
изненађења, публици) Шта је сад ово? Ко је овај тип? (Досетио се) Јао, па мене су стварно
пензионисали! Нису ме ни обавестили да ми је престао радни однос! Па да, чули су да сам се
жалио да ми је торба тешка, да ме ирваси нервирају и да ми је опала скоро сва коса са темена и
запослили су млађег! А можда је и Баба Мразица некоме избрбљала да сам почео да носим и
штап?! Можда овај нешто зна? (Деди) Колега, ко сте Ви? Нисам Вас виђао раније код Снежне
Краљице?!
ДЕДА (збуњен): Је л’ ја?
ДЕДА МРАЗ: Да ли Вас је поставило Министарство првих санки за Деда Мраза?
ДЕДА: Шта? Какво министарство?
ДЕДА МРАЗ (публици): Баш се прави да је невешт! (Деди) Питам ко Вас је овластио да будете
Деда Мраз? Немојте неовлашћено да делите деци поклоне! Дајте ми личну карту и здравствену
књижицу.
ДЕДА (збуњено се маши џепа и даје му документа.): Ево!
ДЕДА МРАЗ (за себе зачуђено): Боже, што је млад! Рођени сте 9. маја 1950. године!
(Гледа слику.) Ово ти је слика из млађих дана, ни брада ти није још нарасла! (Чита даље) Чекај,
овде пише да се зовеш Стевица Петровић и да живиш у Војводе Мишића 278 у Параћину!
БАКА: А, не! Не живи он на тој адреси! Ту живим ја! То је мој стан!
ДЕДА МРАЗ: Ево Вам његова лична карта па се уверите!
БАКА (обраћа се обојици): Стварно су ово документа мога Стевице! Молићу лепо да ми кажете
где ми је муж! Пошао је вас да тражи!
ДЕДА: Ја сад стварно морам да идем! Поделио сам све што сам имао, а и да се овде не прави
гужва!
ДЕДА МРАЗ: А, стани, колега! Не може то тако! Ти си ми нешто сумњив! Деда Мразови никада
нису имали пребивалиште у Параћину, а и брада им никада није била тако чиста, бела и
почешљана! Носиш перику, могу да се кладим у своју летачку срећу!
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БАКА: Људи, мени мужа нема, а ви се препирете чија је брада уреднија! Стварате ми збрку и код
унучића! Ко је сад од вас двојице Деда Мраз са пуним радним временом?
ДЕДА: Ја сам!
ДЕДА МРАЗ: Не, него сам ја! (Вичу и иду један ка другоме.) Ја! Ја! Ја! Ја!
БАКА: Доста!
ДЕДА МРАЗ (уплашено): Сигуран сам да носи перику!
БАКА: Добро, добро! Сад ћемо да проверимо! (Обраћа се деди) Ти, дођи овамо!
ДЕДА: Ма каква перика, моја је брада сто посто!
ДЕДА МРАЗ: Сумњиве су ми и те твоје чизме! Нигде ни трага снегу! Госпођо, примили сте
уљеза! Страшно!
БАКА: Није баш било тако страшно! Види колико је поклона донео! Али, ни је не волим да ме
неко лаже! Дођите овамо обојица! Приђите ближе! Још ближе! (Њих двојица оклевају да јој приђу,
а кад јој се приближе, она их повлачи за браду. Деда Мраз јаукну, а деди се одлепљује брада. Баба
је занемела видевши свог мужа.)
УНИЧИЋИ: Баба, па то је деда! Јупи! (Деца су одушевљена што га виде.)
БАКА: Стевице, шта то радиш?!
ДЕДА: Извини, нисам правог Деда Мраза могао да нађем, па сам мислио да га, бар привремено,
заменим. Ја сам све то због деце... Нисам хтео да те лажем...(баба је увређена), ево, нећу никад
више...
БАКА (уздише разочарано): Шта сам доживела!
ДЕДА МРАЗ (срећан што није пензионисан): Добро, шта има везе, госпођо! Човек се мало занео.
Не љутим се ја! Неће он то стално да ради! (Деди) Је л’ да да нећеш? Ја сам, ипак, незамењив! Он
је хтео само да обрадује своју унучад! Баш је то један златан добродржећи дека! (Наговара је.)
Опрости му, ипак је имао добре намере!
УНИЧИЋИ: Бако, опрости му! И ми смо мислили да је дека прави Деда Мраз!
БАКА: Добро, опростићу му! Али, имам један услов!
СВИ: Који?

17

БАКА: Бар пет пута годишње мораш да се преоблачиш у Деда Мраза и доносиш поклоне! Да ли је
тако, децо?
УНИЧИЋИ: Тако је!
ДЕДА: Па добро, нека буде!
БАКА (наставља зато што је видела да се деда лако и брзо сложио са њеним захтевима): Сваки
пут када деци донесеш поклоне мораш и мени да купиш мараму...
ДЕДА (прекида је): Жено божија, то је само за децу...
БАКА (наставља): чарапе...
ДЕДА (љут): Ти ниси мала...
БАКА (наставља): дезодоранс и пудер...
ДЕДА: Мала ми је пензија...
БАКА: Треба ми и једна торбица, ципеле и свакако кармин!
ДЕДА: Ма шта ће ти све то?! У кухињи си по читав дан?!
БАКА: Стево, не слушаш шта ти причам!
СВИ: Добро, послушаће те!
ДЕДА МРАЗ: Не бих да се мешам у породична питања, али журим! Да ја деци поделим поклоне,
па да кренем? Ирваси су ми већ нервозни!
БАКА: Крени, широко ти било! Изгребаше ми твоји ирваси паркет! (Деди) И? Шта си одлучио?
Или поклони или нервозна жена?
ДЕДА: Пристајем, на све пристајем!
УНИЧИЋИ: Јупи!
ДЕДА МРАЗ: Баш лепо! Хајде сад да поделим поклоне деци! Хајде, Нећко, помози ми да нађемо
оно што су пожелели!
НЕЋКО: А, не може то тако брзо! Зар се нисмо договорили да прво проверимо да ли су ови мали
Параћинци били ове године добри? Занима ме да ли су добро учили, имају ли петице и јесу ли
слушали своје родитеље и, наравно, учитељицу.
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СМЕШКО: Баш си ти неки неповерљив вилењак! Наравно да су били добри, верујем и најбољи у
овом граду!
ДЕДА МРАЗ: Стварно ми ова мила дечица изгледају веома бистро и учено, али било би добро
ипак да проверимо шта то они знају о мени и зими.
(Остала деца рецитују песме о зими, а Деда Мраз одограва климањем главе и пљескањем руку.)
ДЕДА МРАЗ: Какве паметнице! Заслужили сте и више од ових поклона! Хо, хо, хо! (Деда Марз
дели деци поклоне, а они рецитују по једну песмицу.)
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Свети Сава и чобани

Лица:
Милан
Јован
Милица

деца обучена у народну ношњу

Јелена
Сава
Деда Никола, бркати старац, огрнут старим кожухом
Монах, обучен у црну ризу
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(Радња се дешава у једној колиби током јануара месеца. Око ватре су окупљени мали чобани и
чобанице обучени у народну ношњу. Поред њих спава деда прекривен старим ћилимом. Деца пеку
кромпире у ватри, пију варено млеко и једу суву сланину. Девојчице преду, плету и везу. Дечаци
окрећу кромпир, дељу дрвене варјаче... Из даљине се чује урликање вукова и завијање снежне
мећаве која плаши децу. Деца се страхом гледају и ослушкју застрашујуће звуке.)
МИЛАН (уплашено): Јесте ли чули? Јесте ли чули ово? Шта то тако напољу завија?
ЈОВАН: Страшљивче! То снежна олуја наноси снег на нашу колибу и љути се што не може да уђе
и огреје се око наше ватре! Бу! (Милан се тргне.)
МИЛИЦА (враголасто): И она би хтела печенога кромпира! Дедер, Миле, дај онога највећега да
је нахранимо! Понуди јој мало и сланине! Нека се омрси!
ЈЕЛЕНА: А, неће бити да је то само вејавица! Ковитла се снег, али пахуље падају лагано и без
гласа! То је нешто много опасније од олује, много страшније од сметова и леденица...
(застрашујуће) то су гладни вуци!
СВИ (уплашено): Јао! Баш прави правцати вуци?!
ЈЕЛЕНА (наставља сва важна да објашњава): Него шта него су то вуци! Са јануарским
сметовима пропевају и они своје песме! Ау (опонаша их)! Гладни и промрзли, спусте се са
планине, па јуре козе и овце по торовима! (Застрашујуће) Насрћу на све што се мрда!
МИЛИЦА: Миле, јеси ли ти икада видео вука?
МИЛЕ (збуњено): Сигурно сам га видео, мислим видео га је неко...да, да... видео га је деда
Никола! А он је мени то тако лепо испричао, па испада као да сам га ја видео! Каже ми он да су
прави працати вуци са зубима шиљатим као његове виле нападали његове торове овде у планини
(показује главом на уснулог деда Николу). Они иду по десетак у чопору и траже сочан плен:
овчицу, залуталу козицу, срну или неопрезну чобаницу!
МИЛИЦА: Јао!
МИЛЕ: Деда Никола каже да их веома често предводи, али и штити Свети Сава!
МИЛИЦА: Миле, ма шта то збориш?! Свети Сава да предводи вукове! Ти си с памети скренуо!
МИЛЕ: Да, предводи их Свети Сава, чији се дан прославља као школска слава!
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МИЛАН: Ја сам мислио да Свети Сава предводи само оне који су жељни знања! Нашу учитељицу
на пример, вероучитеља Методија, управитеља школе и сеоску попадију Персу! (Смеје се) Мене у
том збору нема!
ЈОВАН: А, Миле, ти си то, мора бити, нешто лоше запамтио. Мени је калуђер Никодије причао,
ономад кад је био код оца о Божићу, да је Свети Сава био први српски архиепископ, обновитељ
многих српских манастира! Држим да је његова реч највреднија! (Самоуверено) Он вукове
помињао није!
МИЛИЦА: Паметујте само, те деда Никола, те калуђер! Учитељица зна најбоље од свих! Свети
Сава је по предању био и први српски учитељ. Научио је народ да сири сир, пастрму суши, да
гради прозоре, да кује гвожђе. Она каже да Свети Сава није увек био Сава, већ се прво звао Растко
и био је син великог жупана Стефана Немање. А био је после и неки Стефан Првовенчани, па
Владислав, Милутин, Драгутин, Урош, Душан...
СВИ (прекидају је): Добро, добро, Милице! Све си научила!
МИЛИЦА: ...то су били владари лозе Немањића! А Савин отац, Стефан Немања или Симеон, то
му је монашко име, оснивач је те лозе!
ЈЕЛЕНА: У праву је Милица! И ја сам чула за тог Растка Немањића! Знате ли онога старца
Милију што без ракије неће да запева! (Остали потврдно климају главом.) Е, тај Милија је летос
на сабору код цркве певао уз гусле, а око њега се сила згрнуло света. Забрађене снаше, бабе с
котарицама, старци са брцима до рамена, чак и момци пристали за женидбу, ма све се око њега
збрало у чуду и слушало како слепи старац попева! А певао је баш о том Растку Немањићу или
Сави Немањићу овако:
„Запросио царе Симеуне
запросио Ђурђинку ђевојку
за свог сина Саву Немањића.
Цар је проси, а Сава је неће.
На силу му цуру испросио,
на силу му свате прикупио,
на силу му свадбу учинио.“
(Мала пауза) Али, Растко се побратимио са Ђурђинком и, уместо с њом у постељу, отишао је на
Свету Гору и тамо се замонашио!
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МИЛАН: Где је та Света Гора? Је л' то нека планина?
ЈЕЛЕНА: Света Гора је свето место! Кажу да тамо има много манастира, а у њима је похрањено
благо свих српских светитеља и владара! Тамо је нека чудесна икона Тројеручица, неке златом
везене завесе и много руком писаних књига!
МИЛАН: Благо Светом Сави што је тамо живео! Јело, кад ја будем порастао, баш порастао,
мислим онако да могу да носим свој нож, ја ћу те одвести на Свету Гору!
ЈЕЛЕНА: Незналице! Изгледа да једина ја овде слушам учитељицу! На Свету Гору могу да кроче
само мушкарци! Женама је забрањено!
МИЛАН: Добро, де! Ја сам баш мушкарац, али ти си девојчица! И девојчицама је забрањено?! А
зашто? Провлачите се кроз најтамније шумарке исто као и ми! Не плашите се ни слепих мишева
из пећине! Ти у пролеће хваташ руком оне грозне глисте, а трчиш брзо као мој рундов!
ЈЕЛЕНА: Богородица је, каже једна легенда, од свог сина, Исуса Христа, добила на дар Свету
Гору. Она је народу донела хришћанство. Једном је ћерка неког грчког краља отишла у један
манастир на Светој Гори, али се тада зачуо глас Богородице која јој је наредила да одмах оде.
Отада ниједној другој жени није дозвољено да хода по Богородичином врту. На то место не смеју
ступити чак ни женке животиња.
МИЛАН: Ту није крочила баш ни једна жена?! Не верујем!
ЈЕЛЕНА: Да, али многи кажу да је, ипак, ту боравила једна жена. Али, није она била обична жена,
већ царица! Њен муж, цар Душан Силни, склонио се са њом и дететом на Свету Гору бежећи од
куге. Пошто је по светогорским правилима строго забрањено да женско стопало стане на свето
тле, легенда каже да су царицу Јелену поставили на носила и тако унели на Свету Гору.
СВИ (заинтересовани): И шта је даље било?
ЈЕЛЕНА: Шта је даље било?! Не знам шта је даље било! Попадија Перса је то причала мојој
матери једном у порти цркве. Ја сам прислушкивала, а и њој није било право што само мушки
могу да виде то место.
МИЛАН: Добро, Јело! Ако баш не могу тамо да те водим (мисли се) ево, водићу те о Ђурђевдану
на вашар у варош! Ако ми бабо да динар, могу да ти купим једну шећерлему! Онда ћемо да
путујемо на неко друго место! Само кажи!
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МИЛЕ: Знам да је и Свети Сава много путовао, чак и у друштву других светаца. Каже се у
народној причи да је једном заноћио у кући неког пуког сиромаха баш на Божић. Из куће се чула
силна кукњава деце домаћина која се нису имала чиме омрсити. Тада Свети Сава даде сиромаху
пун ћуп масла од кога његова жена одмах спреми попару. Сиромаху је масло трајало годину дана,
све док се није похвалио једном пријатељу.
МИЛАН: Ево, ми смо се данас омрсили! После поста најбоље је заложити мало сланинице и
црнога лука! Здраво добро би ми дошло и мало печења! Народно предање каже како је некада уз
часни пост људима понестало посне хране, те су хтели мрсно заложити. Онда је Свети Сава три
пута прекрстио воду својом штаком и она се напунила рибом. Свети Сава их је научио да рибу
распоре, оперу и испеку. Тако светина доби нову врсту хране, наједе се, а поста не погази.
ЈОВАН: Кажу да је Свети Сава једном хитнуо јагње преко цркве. Док оно беше падало, овца се не
помаче с места. Сава га онда благослови да прохода чим се ојгњи. Тако је бацао и остале
животиње, па која је доле пала на ноге, ту је одмах благословио да одмах пође, а која није, ту је
осудио да прохода дуже времена иза рођења. Кад је завршио са свима, дође ред и на човека. Али,
кад узе дете од жене, она ће тек: „Чек, бога ти, да се не убије! “ Те отрча на другу страну цркве и
дочека дете у крило. Свети Сава се онда наљути и рече: “Носићеш га тако у крилу најмање годину
дана! “ Зато дете и не може проходати пре навршене године.
МИЛАН: Мој братац Пера стоји у дупку већ две године. Неће сам на ноге да се усправи, већ само
пузи. Отпузао ономад чак до огњишта и матер се много препала да се не испече! Враг један мали!
А кад га бабо положи на своја колена, он му чупка бркове и уврће нос! А на ноге неће или не
може!
МИЛЕ: То је тачно, Јоване! Ојагњила нам се Белка око Светога Николе а њено јагњешце одмах на
ноге и баш к'о човек крену да ме гледа оволиким очима и да ми лиже длан!
МИЛИЦА: Чуј Милета! Баш одмах лиже длан! Китиш ти, Миле, мало своју причу! Свети Сава је
веома лако препознавао лажљивце! Био је врло довитљив учитељ. Деси се да једном његовом ђаку
украду меда. Да би пронашао крадљивца, он узвикну: „Пчеле су на глави онога који је јео меда! “
Онај што је украо мед ухвати се за капу и тиме откри своју кривицу.
ЈЕЛЕНА: Ево, баш су лепо печени! (Разгрће пепео и вади вруће кромпире.) Узмите врућега
кромпира! (Додаје кромпир свима. Обраћа се једној Милици која лежећи једе.) Немој лежећи да
једеш, постаћеш пас!
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МИЛИЦА: Јело, побогу, чујеш ли себе?! Шта фали да мало и прилегнем! Милан ми је узео
троношац и куд ћу друго до на сламу. Види ти ње! А што Миле стојећи једе, да л’ ће он постати
коњ?!
МИЛЕ: Не будали, Милице! Ја сам тако свик'о! У нас је пуна кућа чељади, нема баш за свакога
места за софром! Ја ти тако узмем комад проје, мало сланине и црног лука и стојим код прозора, а
кад гране сунце изиђем пред кућу и сит се тамо наједем! Све стојећи!
ЈЕЛЕНА: Ама што се одмах љутите! Моја нана стално понавља једну причу од које се увек
уплашим. То је за ваше добро! Једном је Свети Сава посетио неке чобане, овако поседале и
полегале као што смо сад и ми. Поред ватре је видео једно чобанче које је, види чуда, баш као и
ти, Милице, јело лежећи. Сави то не би право, па их упита: „Шта то пашче једе с вама? “ А оно
чобанче се одмах претвори у пса и зајала на Саву. Ав!
МИЛИЦА: Ево, одмах устајем! Волим псе, али, ако бих бирала животињу у коју бих најрадије да
се претворим, изабрала бих пчелу. Њу је Сава благословио да буде божија радилица, а њен измет
да буде најслађи на свету и да се без њега хришћанин не може ни крстити ни сахранити.
МИЛАН (чеше се): А човек као да је стално грешио када га је бог вашима и бувама казнио. Ево,
ни себе ни свог шарова не могу од њих да одбраним!
ЈОВАН: Бувама је Свети Сава казнио само лење чобане, као што си ти (смеје се)! Ја немам
ниједне! Кажу да Сава није никако могао да пробуди једног ленчугу! Дозивао, обртао, превртао,
узалуд! Спава ти он и не хаје за ред и посао! Онда се Сава досети те баци на њега шаку пепела
говорећи: „Од овог пепела да се створе животињице које ће уједати и пробудити овог ленштину! “
Тако је и било! Буве и ваши су га уједале све док се није пробудио и ватру наложио.
(Поново се чује нешто гласније завијање вукова. Деца ослушкују уплашена.)
МИЛИЦА: Поново се чују вуци! Замандали боље врата! Јао, појешће и нас и овај кромпир!
ЈЕЛЕНА: Стави још коју цепаницу у ватру! Вуци беже од ватре!
МИЛЕ: Вуци беже од деда Николе и од његове пушке кремењаче! Вијао их је он по планинама
годинама! Стално је очекивао и да се његов пас претвори у вука баш као у причи о непослушном
овчару који је заклао овцу коју је требало да поврати. Због тога га је Свети Сава претворио у вука,
протерао у планине и проклео вазда да једе, а никада сит да не буде! Зато сада вуци много једу, не
пробирају шта ће заложити!
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МИЛАН: Јао нама! Вуци ће нас ноћас растргнути, баш као и онога човека који се од њих крио чак
на дрвету!
ЈОВАН: Ми нисмо јагњад из торова па да нас вуци једу! Они отимају од чобана најбоље и
најухрањеније овце. А види нас, сама кост и кожа! Милица је танка к'о шибљичица! Од ње ни
добра ужина не би могла бити! (Смеју се.)
МИЛИЦА: Једем ја, али никако да се угојим! Надробим проје и млека и покусам читаву паницу!
Волим крушке зимљајке, трешње су ми у пролеће једина 'рана, али никако да ми се образи
заокругле. Ако од тога има вајде, бар ме вуци неће дирати!
ЈЕЛЕНА: Ипак би требало да пробудимо деда Николу. Он вукове зна у душу, вазда се против њих
борио. Знаће и сада да нас одбрани!
МИЛЕ: Оооо, деда Никола! Пробуди се, вуци ће нас појести!
ДЕДА НИКОЛА (буди се): Хајде, децо, не плашите се вукова, мрака и олује. Ја сам се с курјацима
толико пута рвао да ме се уплаше чим се закашљем. Ево, видећете... (Кашље и вуци престају да
завијају.)
СВИ (ослушкују): Нема их више!
ДЕДА НИКОЛА: Не, децо моја, има и опаснијих злотвора од вукова и по хиљаду пута! С њима се
обичан човек не може носити.
СВИ: А ко је то, деда Никола?
ДЕДА НИКОЛА: То вам је, страшљивци моји, ђаво! Са њим се нико не може носити, осим
Светога Саве. Од овог свеца ђаво је бежао, не само због крста, већ и због велике Савине
довитљивости. Једном је Свети Сава био много гладан и угледа један струк лука, те се маши да га
поједе. Али, тек што је пружио руку, скочи однекуд ђаво и откине струк све до земље. Сава онда
благослови да онај део у земљи задебља, извади га и саде јести. Отада корен лука има већу
вредност од струка.
МИЛЕ: Опет су се наше овце узнемириле! Да се нечастиви није и у њих увукао?!
ДЕДА НИКОЛА: Не сме више ђаво у овце откад га је Свети Сава из стада истерао. Неко је стадо,
кажу, надало такву дреку, а Сава штапом лупи по глави првог овна да му је зајечала као шупље
буре. Од тог ударца стадо стаде као укопано, а пред Савом се указа нешто попут најрундавијег
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псета, страшно дугачког репа и са очима као жива жеравица. Сава очита молитву, а чудовиште
побеже у оближњу каљугу да међ биволима живи. Ето, тако је било, не звао се ја Никола!
СВИ: Причај нам још, деда Никола!
ДЕДА НИКОЛА: Хајде, децо, доста је било приче. Ваља нам се наспавати, а сутра ћемо уз врућу
погачу и варено млеко наставити о вилама, вилењацима, светитељима и овцама, наравно! Сада се
покривај ћилимом и сањај!
(Само што су деца легла, зачу се страшна лупњава. Сви скачу и збијају се у један кут. Деда
Никола се једини није уплашио.)
СВИ: Јао, деда Никола, спаси нас!
ДЕДА НИКОЛА (за себе): Овако може да лупа само човек! Да се није неко изгубио? Ко удара
тако позно на моја врата?
НЕПОЗНАТИ ГЛАС: За име бога, отварајте!
(Деда Никола отвара врата и пушта у колибу неког монаха.)
МОНАХ: Помаже Бог!
СВИ: Бог вам помог'о!
ДЕДА НИКОЛА: Бог вам помо'го! Оклен сте ви дошли? Куда сте кренули по овом кијамету?
МОНАХ: Добро вас нађох, добри људи! Кренух ноћас преко планине у засеок Јовића, а олуја ме
ухвати баш на пола пута. Пустите ме да се код вас мало огрејем и повратим. Онда ћу путовати
даље!
ДЕДА НИКОЛА: Остани колико ти воља! Ја се овде разговарам с ово мало чељади, мојих
мудрица! Уплашили се олује и вукова, па не могу никако заспати.
МОНАХ: Драга децо, верујте у неисказану љубав Божију прама људима и ништа вам се лоше
десити неће. Владајте се тако да вас како би вас сви људи благосиљали. Ако вас ко замоли да му
штогод помогнете у раду, радите с њим колико више можете. Не постављајте другима паравила
ако их прво ви нисте испунили. Ако волите миран и спокојан живот, онда не улазите у круг људи
који брину о сујетним и ништавним стварима!
МИЛИЦА: Како Ви мудро зборите!
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МОНАХ: Паметан и мудар човек добро зна како ће собом владати, те не хита у говору но добро
одмери када треба говорити, а када треба слушати. Нека ваше речи буду обучене у мудрост и у
разум, баш као и ваше кретање. Не води пусте разговоре и говори само истину!
МИЛИЦА: Причајте нам још! Нисмо одавно чули тако лепе мисли!
МОНАХ: Све мудре мисли овога света брижљиво су сабране и записане у Светом писму. Читате
ли ви, децо, Библију?
СВИ: Понекад у цркви и на часовима веронауке!
МОНАХ: Драга децо, брижљиво читајте молитве, псалме, побожне књиге и житија, размишљајте
о Богу и његовим делима и спасићете се лошег живота. Негујте највеће хришћанске врлине:
љубав, веру, наду, смерност, дарежљивост, моралну чистоту, милосрђе, уздржљивост, кроткост и
ревност у вери.
ДЕДА НИКОЛА: Часни оче, јесте ли огладнели од далеког пута? Имамо мало кромпира и
сланине. Ту је и чанчић варенога млека.
МОНАХ: Благодарни човече, видим да си праведан и да чуваш мир и добро расположење у свом
дому. Хвала ти на понуди! (Једе.)
ДЕДА НИКОЛА: Духовниче врли, моја дечица започеше вечерас причу о Светом Сави. Много
тога изрекоше, а ја велим ти о њему сигурно још много тога знаш.
МОНАХ: Знам! Он је духовни вођа нашега рода! Када се родио, сви су се радовали, а он је
плакао! Потрудите се и ви да водите свој тако да се радујете када вам дође крај, а сви други да
плачу што један такав човек одлази!
МИЛИЦА: Нама је учитељица причала много о том Светом Сави. Реците нам још нешто о
његовом животу и делима?
МОНАХ: Ви сте малени ђаци који треба вазда да се с књигом друже! Ево једне у којој је читав
Савин живот описан! Читајте! Хвала вам на рани, али ја морам даље путовати! (Опрашта се и
одлази.)
ЈЕЛЕНА: Дај мени ту књигу да вам све прочитам! (Чита.)
Године 1175. у древној српској престоници Расу, великом жупану Стефану Немањи и
његовој жени Ани родио се трећи син. На крштењу је добио име Растко јер су родитељи желели
да буде снажан као храст, митско паганско дрво у Словена. Немања је у трећем сину видео утеху у
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својој старости, те је његовом васпитању и образовању поклањао много пажње. Растко је од
детињства показивао велику бистрину, али и питомост и скромност. На Немањином двору одувек
је био и знатан број црквене властеле која је била једина учена и писмена у оно време. Калуђери
су Немањиним синовима, Вукану, Стефану и Растку, дали добро образовање и црквено васпитање.
Растко је са великим жаром читао књиге о животима светих људи, потајно маштајући да буде и
сам један од њих. Када је његов отац, велики жупан Стефан Немања, окупио несложна и расута
српска племена везавши их за Рашку, дао је својим синовима неке провинције на управу. Растко је
схватио да му предстоји велика борба против римског утицаја који се највише осетио у Хуму.
Са седамнаест година Растко је био недозрео за владара, али и за женидбу коју му је отац
припремао. Уместо у брачну ложницу, Растко се упутио ка Светој Гори. Искористивши присуство
руских калуђера, опијен њиховим причама о овом најчувенијем хришћанском светилишту са
бројним манастирима, принц Растко опредељује се за монашки живот. Стефан Немања се није
могао помирити с одлуком свога најмлађега сина јер је у њему видео младог владара блиставе
политичке будућности. Одмах је послао потеру на брзим коњима за одбеглим сином обећавајући
јој небројено благо ако му врате мезимца. Ипак, потера се вратила само са праменом његове
пострижене косе коју је Растко, сада већ монах Сава, послао својим родитељима. Цео рашки двор
оплакивао је младог принца не слутећи да ће он бити залога угледу, слози и моћи свих Срба.
Сава је своје монашке дане проводио у непрестаној молитви и посту, живећи само о хлебу
и води. Аветињски мршав, Сава се сав предао Богу желећи највише да му се у том подвижничком
животу придружи отац Немања. Велики жупан није штедео блага подижући многе манастире по
Србији. У једноме од њих, у Студеници, замонашио се узевши духовно име Симеон. Престо је
оставио свом средњем сину Стефану и пошао путем свога најмлађег сина придруживши му се на
Светој Гори. И Савина мајка се одрекла световног живота и постала је монахиња Анастасија у
Богородичиној цркви у Топлици.
Међутим, није свима одговарала оваква подела власти у Србији. Зла крв се јавила међу
Немањићима зато што се Вукан никада није помирио с тим да му као прворођеном сину није
припао престо. Сава је завађену браћу помирио над моштима њиховог оца Немање који није
дочекао да види потпуно обновљени Хиландар за чију је изградњу дао небројено благо. Сава је
очеву традицију задужбинарства наставио свесрдно помажући светогорске манастире чије су се
управе утркивале која ће придобити дарежљивог српског принца.
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Сава је много путовао ради учвршћивања веза између Србије и других држава. Помагао је
брату Стефану и његовим потомцима у управљању државом и у њеном јачању. Оставио је записе
и поуке народу о лечењу болести, о занатима, обради земље, као и етичке записе за очување
духовности и васпитање младости. Сава је био први српски архиепископ који је 1219. године
осамосталио српску цркву отргнувши је од византијског утицаја. Низом типика (црквених закона)
уредио је живот манастирске братије и у глобалу реформисао српску цркву. Сава је био полиглота
и знање многих језика, нарочито грчког, искористио је преводећи грчка књижевна, али и правна
дела. Желећи да Србија израсте у модерну правну државу, Сава је превео и прерадио збирку
грчких световних закона под именом Номоканон или Крмчија.
Свој књижевни таленат показао је у житију свога оца Симеона, нарочито потресно
описујући сцену Немањиног умирања. У присном и благом тону, некадашњи сурови владар, чије
је и само име подсећало на „неман“, даће најморалније хришћанске савете своме сину. Због свог
подвижничког живота и огромних заслуга за очување српске државе, Сава је постао национални
симбол чији је живот ушао у многобројне легенде, песме и приче. Умро је на дипломатском путу
по Бугарској, 1236. године, у граду Трнову. Тело му је ту било сахрањено годину дана, а онда је
пренето у Србију, у манастир Милешева. Савин гроб у Милешеви постао је народна светиња коју
су походили, не само Срби, већ и Бугари, па и сами Турци. Свечевом гробу се приписивала
чудотворност, па су многи ту тражили исцељења у болести, снагу у немоћи.
Турским освајачима сметала је светла слика Светог Саве која је српски народ храбрила у
најтежим временима. Синан-паша Силни је, желећи да угуши Савин култ у народу, наредио да се
свечеве мошти пренесу у Београд и на великој ломачи спале 10. маја 1595. године.Уместо да у
народу угуше сећање на Саву овим, Турци су варварским чином од њега направили највећег
српског мученика.
О Сави су писали најученији људи онога времене попут Доментијана и Теодосија. Народ је
о њему испредао многобројне приче у којима Сава није само обичан принц ни светогорски
калуђер, већ је и лекар, учитељ, предводник вукова. Често је сам или у пратњи других светаца
обилазио Србију и учио народ како да сири сир, пастрму суши, оре њиву, тка и плете. Народ је
замишљао да Сава хода Србијом преобучен у просјака искушавајући доброту људи, награђујући
поштене ћупом масла који се никад није празнио или увек пуном врећом брашна. У народним
причама говори се да је Сава створио вука од једног непослушног пса овчара.У дугим зимским
гладним ноћима, Сава је био предводник вукова у потрази за храном. Он им као вођа допушта да
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понекад поједу чак и неког залуталог чобана. У народним причама Сава је стално у сукобу са
ђаволом који лаже, вара и краде у међусобним ортачким пословима. Сава лакомог ђавола увек
победи снагом свог поштења.
Просветитељ, реформатор цркве и језика, државник и национална легенда, Сава Немањић
је одвајкада Србима служио за понос и дику, нарочито у временима када су освајачи претили да
заувек затру српско име које се, упркос злу у свим облицима, а захваљујући Савиној величини,
очувало.
ДЕДА НИКОЛА: Добро је, дечице моја! Сада све о Сави знате! Треба сутра рано устати! На
спавање! (Сви одлазе на спавање. На крају се чује духовна музика.)
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Свети Сава виђен очима жена

Лица:
Ана, мајка Растка Немањића, обучена у хаљине српских средњовековних властелинки, делује
одмерено и мудро, каткад и поносито,
Ђурђинка, обучена у хаљине средњовековних српских властелинки, млада, пуна живота, још
заљубљена у Растка,
Калуђерица, обучена у монашку ризу, мудра, тиха, богобојажљива,
Сељанка Јела, обучена у народну ношњу, држи кудељу и вретено и преде, говори
косовско-ресавским говором, проста жена из народа.
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Прва сцена
(Позорницу осветљава неколико свећа. На белој завеси пројектује се слика славних српских
манастира које су подигли Немањићи. Чује се тиха православна духовна музика. Глумице излазе
једна за другом.)
АНА: Мој муж Стефан Немања беше наочит, висок и модроок младић кога сам волела свим
срцем, иако је био више владар него супруг, више ратник него љубавник. Наш брак је био
уговорен. Као и многе друге парове, спојили су нас државни и политички интереси.
Гледајући у Немању, који беше главом и духом виши од својих савременика (са
дивљењем), пожелела сам да деца, коју ћу изродити са њим, наследе његову храброст, државничку
способност и истрајност у борби против јеретика и бохохулника уопште. И би тако. Бог нам већ у
првим годинама брака подари двојицу синова: прво Вукана, а затим и Стефана. Немања их је већ
од детињства учио ратничким вештинама и спремао да га наследе.
Још за свога живота дао им је на управу неке делове Србије. Али, видевши већ одрасле
синове, ја сам чезнула за још једним дететом, иако бејах већ зашла у године. И ја и мој муж,
велики жупан Стефан Немања, молисмо Бога да нас, као Сару и Авраама, узвиси и да нам да дâ
добијемо још једно мушко чедо које ће бити утеха нашој души, на кога ћемо положити руке и
починути. Заклели смо се да ћемо се од зачећа детета одрећи природне љубави и да ћемо у
чистоти тела, као брат и сестра, живети до краја живота. И Бог услиши наше молитве и подари
нам весело и паметно дете које цео двор обожаваше. На крштењу га назвасмо Растко! Желели смо
да буде снажан као храст, али и богоугодан као великоморавски кнез Растислав о којем сам читала
у једном житију. Растко није био попут остале двојице мојих синова. Уместо да се забавља са
другим младићима и гледа младе племкиње, он је издвојен стално читао божанствене, свете
књиге. Мислила сам да ће га занимати управљање неком облашћу, па наговорих Немању да га
тиме покушамо одвојити од залуђености књигама. Али, сви наши покушаји беху узалудни...
Растко одбијаше владарско звање, презираше раскош којом бесмо окружени. Девојку
Ђурђинку, којом га оженисмо, остави нељубљену на сам дан венчања. Побеже од грешног живота
и од нас, родитеља својих. Увеле су ми очи од плакања за њим, а Немања је, очајан и бесан,
послао своје најбоље људе да нам врате дете. Бог нам је у старости сина дао, а онда га је поново
узео к себи. Потера је донела са Свете Горе само прамен Расткове косе и световне хаљине. Мој
син Растко постао је Божији син - Сава. Одрекао се телесних родитеља, али више за тим не
жалим... Полазим и ја у манастир...
35

Друга сцена
(Ана полако одлази до столице на једном крају позорнице, седа, гаси се светло којим је била
обасјана. На сцену улази девојка Ђурђинка. Њен улазик прати ренесансна музика.)
ЂУРЂИНКА: Зовем се Ђурђа, а од мила ме прозваше Ђурђинком. Мој отац служише великог
жупана Стефана Немању пратећи га и у добру и у злу. Иако не бејах високог порекла, какво су
имале прве две Немањине снахе удате за Стефана и Вукана, потајно сам се надала да ће ме Ана и
Немања одабрати за свог најмлађег сина Растка. Из прикрајка сам, још као девојчица, гледала како
се Растко игра, како учи да јаше коња или да гађа луком и стрелом. Привлачио ме је тај повучени,
бледолики младић који је вазда уз себе имао књигу исписану руком калуђера.
Када ми је отац саопштио да моју руку траже господа Немања и Ана, одмах сам
прихватила, срећна што се, за разлику од свих својих другарица, удајем за вољеног.
Није ми сметало ни то што сам од слугу чула да се Растко жестоко посвађао са Немањом
одбијајући да се ожени, не само мноме, него и било којом другом девојком. То није могло да
помути моју срећу јер сам знала да Растко мора поштовати очеву заповест. На дан венчања
Немања је окупио сву српску властелу коју је гостио различитим ђаконијама, морским плодовима
и усољеном дивљачи. Већ тада сам видела да Растко са мном у брачну ложницу иде као у гроб.
Тражила сам да ми отвори душу, не као супрузи, већ као пријатељу. Тада Растко рече нешто што
ме је као жену заболело, али што сам као хришћанка разумела. Он рече да жели да се замонаши и
да се сједини с Богом, а не са женом. Предложи ми да се побратимимо и ја прихватих Растка као
брата, иако сам га волела као мужа.
Још те ноћи он неопажено побеже из двора са неким руским калуђерима који су ишли пут
Свете Горе. Следећег дана нисам дуго излазила из наших одаја јер сам желела да се Растково
бекство што касније открије. Ујутру сам истрпела прекоре када су у нашој брачној ложници
нашли само мене. Ипак, Немања ми је опростио... Богато ме је наградио и удао за ваљаног
човека... Задовољна сам својим животом, али Растка Немањића, ипак, не могу да заборавим!
Трећа сцена
(Ђурђинка стаје поред Ане, гаси се светло којим је била обасјана. Чује се црквена музика, излази
на сцену калуђерица.)
КАЛУЂЕРИЦА: Има већ десет година како се одрекох световног живота, оца и мајке и имена ми
датог на крштењу. Сада сам Евдокија, монахиња манастира Љубостиња. Живим у манастирској
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тишини служећи Богу и очекујући да ме он грешну помилује и благослови. Пошла сам Савиним
путем и Савиним стопама ка извору свих духовних вредности и врлина.
Принц Растко Немањић рођен је 1175. године и врло млад, са само седамнаест година,
напустио је раскошан живот и замонашио се у манастиру Пантелејмон на Светој Гори. Крштено
име Растко заменио је монашким Сава. Тек тада је почео да живи животом који сада личи на
легенду. Радио је најтеже послове са другим монасима, исцрпљивао се ноћним молитвама и
гладовањем од чега је постао скоро бестелесан. Ишао је бос по Светој Гори делећи злато свога оца
или топао хлеб болнима и гладнима. Сава је плаћао својим и очевим златом зидање манастира и
вишеспратних ћелија. Покривао их је оловом и уживао у њиховој тишини.
Највећа жеља му је била да му се у тој духовној хармионији придружи отац, велики жупан
Стефан Немања. У јесен 1197. године Немања је навукао монашку ризу, узео много злата,
сребрних и златних посуда и придружио се свом сину мезимцу. Заједно су наставили обнављање
светогорског манастира Хиландара, начинивши од његових рушевина центар српске духовности.
После очеве смрти, 1200. године, Сава је спасавао манастире од гусара и ратова. Начинио је себи у
Кареји

ћелију

за

ћутање.

Тамо

је

постио,

бдио

и

метанисао

у

мраку.

Због многога и вечитога поста, усахну му утроба, тако да му оболе слезина и изнутрица, нестаде
му сваке масти и тако се неисцелно оболестио. Његово монаштво се рашчуло свуда и византијско
свештенство му је дало титулу архимандрита.
Године 1219. Сава је српску цркву осамосталио уздижући је у ранг архиепископије са
средиштем у Жичи. Упокојио се 1235. године, али је остао да живи у свести свога народа као
његов највећи духовни вођа. Нека му је слава и хвала!
Четврта сцена
(Монахиња одлази на другу страну позорнице, гаси се светло којим је била обасјана док је
говорила. Чује се фрула а на позорницу ступа девојка обучена у српску народну ношњу.)
ЈЕЛА: Зовем се Јела. Још ко девојчицу од петнаес године ожени ме Радослав из село Невидово уз
Мораву. Млого сам била лепа и млого њи су ме просили, ал ја пробра најбољшег и најбогатиег
међ њима.У почетку Радосав ме држао ки мало воду на длан: помало сам радела, а помлого
спавала. Кад се мужу џемпири и кошуље поцепаше, он ми запрети да научим да предем и кошуље
му сашием. Прела сам, прела, ал клубе ние тело да расте. Мислела сам: »Клубе ми ки омађиано,
можда треба да му се очита молитва! » Тад баш кроз наше село пролазише монах Сава Немањић
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из манастира чак из друге државе, те га ја замоли да очита молитву моем клубету. Он ме погледа
ки да ми не веруе, тури на врат епитрахиљ и отпоче молитву ки кад из књигу чита:
„Порани Јело, и одоцни Јело,
и порашће ти клубе Јело;
Порани Јело, и одоцни Јело,
и порашће ти клубе Јело,
порани Јело, и одоцни Јели,
и порашће ти клубе Јело...“
Слушам ја и крстим се, клањам се до земљу, сам да ми Бог помогне и напреде велико клубе да ми
Радосав више не приговара како иде го и бос. Понови ти овај калуђер три пута мене ову молитву и
замуче. Зачуди се ја да сам толико треба да се моа мука савлада. А онда се јадна ја сети шта ми то
ова калуђер прича. Поцрвене од срамоту што Сава познаде да сам лења и да моем клубету не
треба молитва, већ рад. Отад увече поседим мало дуже, а ујутру устанем мало рание и клубе поче
да ми брзо расте. Вала Сави што ме научи да радим! За његову душу у цркву палим свећу
воштаницу сваке недеље.
(Глумице би требало поставити једну до друге на сцени и по написаном реду пустити их да
говоре. Светло са рефлектора се налази увек на оној која у том тренутку говори. За то време
друге су, такође, на сцени, али у мраку и погнутих глава. Казивања прати духовна православна
музика која се појачава у паузи између једног и другог монолога. Сцену треба украсити свећама и
сличним симболима православне духовности.)
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Један (не)обичан дан у животу сваке маме
Лица:
Мама Слађа, професорка
Тата Саша, бизнисмен
Никола, предшколац
Милица, други разред
Невена, тинејџер
Комшиница Мица
Теткица
Директорка
Колегеница
Мајка једне ученице
Ученици (Перић, Јефтић, Савићева, Костић, Митићева)
Пубика, сва остала деца
Ученик који носи транспаренте
Транспаренти написани на картону:
ЈЕДАН ОБИЧАН ДАН У ЖИВОТУ СВАКЕ МАМЕ
ЈЕДАН (НЕ)ОБИЧАН ДАН У ЖИВОТУ СВАКЕ МАМЕ
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Прва сцена
(Улази ученик са првим транспарентом и показује га публици — ЈЕДАН ОБИЧАН ДАН У
ЖИВОТУ СВАКЕ МАМЕ. Звони сат, рано јутро, шест сати. У кревету спавају мама и тата.
Тата хрче, а мама вади вату из ушију коју је тамо ставила да га не би чула. Мама устаје,
искључује сат и на прстима излази из спаваће собе. Улази у кухињу неочешљана и неумивена и
почиње да спрема доручак. Гледа у папир на коме су јој муж и деца оставили поруџбине за
доручак.)
МАМА (прича за себе док ради): Никола хоће кајгану, помфрит и мало двопека. Милица једе
мусли са јогуртом, а банану ће понети у школу: Невена неће да доручкује јер има, забога, 35
килограма! Саша би сланину са јајима и павлаком (гледа у фирижидер и увиђа да нешто
недостаје). Где да му нађем сланину? Нема више ни павлаке! Пробудиће се за пола сата, а у
фрижидеру нема ни капи млека. (Облачи јакну, узима цегер и журно излази из стана. Враћа се
натоварена флашама млека, јогурта, вире празилук и купус из торбе. Вади намирнице и спрема
доручак. Кад је доручак готов, приближава се спаваћим собама своје деце и буди их.)
МАМА: Никола, хајде, сине, устани, време је за вртић!
НИКОЛА (нећка се, окреће, неће да устане): Што ме будиш тако рано?! Боли ме нешто стомак,
могу ли данас да не идем у вртић? (Гледа испод ока како ће мама да реагује) Јаооооо, што ме боли
тиба!
МАМА: Али, Никола, ја морам на посао, тата ради, а сестрe ће ти бити у школи. С ким ћеш бити
целог дана?
НИКОЛА (живнуо је): Гледаћу Бакугана, играћу игрице на компјутеру! Молим те, мамице
(болећиво је гледа)!
МАМА: А, не може, мораш у вртић, видим да ти је сасвим добро!
НИКОЛА (кука на сав глас): Јаооооооо, што ме боли глава!
МАМА: Зар те није болео стомак малочас?
НИКОЛА (заборавио је шта је слагао): Да. (Збуњено) У ствари сад ме све боли! Јаооооооо!
МАМА (попушта, смеје се и милује га по глави): Добро, нека ти буде. Остани, али да ниси пипнуо
ниједан прекидач, не укључуј пеглу, не дирај електрични шпорет!

41

(Мама одлази у Миличину и Невенину собу. Разбацане ствари су свуда, скупља их и буди у исто
време.)
МАМА: Милице, Невена, хајде, устајте, закаснићете у школу!
МИЛИЦА: Не дижи ту ролетну, сунце ми бије право у очи! Како мислиш да устанем када сам на
Фејсбуку била до четири сата? Уморна сам од оноликог дописивања! Ти си заспала у дванаест и
нормално је да сад будеш одморна! (Покрива се јастуком и наставља да спава.)
МАМА: Невена, устани, имаш данас писмени задатак из српског језика, не смеш да касниш!
НЕВЕНА: Ко још данас брине за писмени из српског језика! Скинула сам све са Интернета и
пребацила у телефон. Док она попуњава дневник, све ћу да препишем. Ти си школу завршила када
није било помоћи технологије. Ево шта значи мени телефон! (Маше телефоном испред маме.)
МАМА: Тај твој телефон је коштао као цела машина за веш! Невена, устај или да те полијем
водом! (Мама одлази да буди мужа. Тата хрче, раширен је на кревету.)
МАМА: Саша, устани, већ је седам сати. Ако још који минут будеш спавао, нећеш стићи да
доручкујеш! Хлади ти се сланина са јајима. (Tата не реагује. Мама излази и доноси тањир са
сланином и потура му под нос, тада тата почиње да се буди.)
ТАТА: Шта радиш, Стево? Који је данас дан? Зашто нису испоштовани рокови? (Бунца, замишља
да је на састанку.) Ја се томе противим! Где је тај рачун? Фактура касни! Пријавићу те
генералном директору!
МАМА: Саша, ниси у предузећу, ни на састанку! Код куће си већ 5 сати! (Уноси му се у лице) Ја
сам ти жена, зар си заборавио, кажем – жена, С-л-а-ђ-а (изговара глас по глас)!
ТАТА (трља очи и коначно схвата да је код куће): А, да, нешто сам расејан, много сам ноћас
радио, данас имамо управни одбор, финансијска инспекција ми задаје главобољу! (Окреће се док
седи у кревету) Где су ми чарапе? (Мама држи сву гардеробу у руци и додаје му је кад он
затражио) Где ми је кошуља? (Додаје му кошуљу.) Где ми је сако? (Додаје му сако.) Где ми
је...(Заустио је да каже кравата, а она му је додаје и пре него што је завршио реченицу. Ускоро
сви устају и седају за сто. Једу ужурбано, а мама их све време служи, додаје им храну.)
НИКОЛА: Нећу ово млеко, има кајмак! (Мама скида кајмак са млека.)
МИЛИЦА: Двопек ти је мало загорео! Мама, што ниси пазила! (Мама струже загорели део с
двопека.)
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НЕВЕНА: Зашто ниси купила „лаки“ јогурт без масноћа! Је л’ ти видиш колико сам дебела?
(Улогу Невене треба дати некој мршавој девојчици.)
ТАТА (једе и гледа у неке папире које је донео с посла): Слађо, где ми је завршни рачун? Сад је
овде био! Не могу да идем на посао без њега! Нађи ми и фасциклу са обрачуном за последње две
године рада. Спреми ми торбу и мантил, не смем да касним. (Ужурбано узима све што је она
нашла и излази, а онда се враћа зато што је нешто заборавио.) Где су ми возачка и саобраћајна
дозвола?! (Она их вади из фиоке ормара и даје му.) Зашто си их ставила у фиоку? Не померај моје
ствари!
МАМА (зачуђено): Саша, нашла сам их синоћ у купатилу!
ТАТА (збуњен, али не жели да призна да није у праву): У купа... у купатилу, па шта, тамо стално
улазим и зато сам их ставио да се сетим где су ми!!! (Полази, па се враћа још једном) Нађи ми
одмах каиш! Падоше ми панталоне! (Док она тражи каиш, он гунђа) Па да, сав сам се усукао,
црни Саша, само радиш! (Говори сам себи, пипа се за стомак да покаже да је смршао.)
МАМА: Ево ти каиш! Само да знаш, био је у шпајзу! (Намерно му то каже помало ликујући.)
(Тата одлази на посао. За њим крећу деца остављајући сто у хаосу, свуда остаци хране,
одгурнуте столице.)
НЕВЕНА: Мама, дај ми хиљаду динара!
МАМА: Невена, није ли то много? Шта ће ти толики новац?
НЕВЕНА: Па зар ја у овој кући ништа не привређујем? Од чега да живим? Знаш ли колико данас
ММС и СМС порука треба да пошаљем, а и после школе нас десеторо идемо у посластичарницу
на колаче. Нећу пред другарицама да испаднем циција! (Мама јој даје новац и она одлази.)
МИЛИЦА: Мама, где ми је свеска за природу и друштво? (Мама вади свеску испод саксије.) Баш
чудно, само да знаш ја је нисам тамо ставила. Нађи ми и књигу за Српски језик! (Мама је вади
испод кревета.) Баш чудно, ја је нисам пипнула пет дана! (Збуњена зато што је признала мајци
да није ни учила толико дуго) Учила сам из свеске! (Пакује књиге у ранац.) Јаоооо! Па данас имам
ликовно! Где сад да нађем крпице?! Учитељица нам је рекла да донесемо четири врсте крпица!
МАМА: Зашто ми то, Милице, ниси јуче рекла? Где сада да нађем крпице? Милице, треба и ја да
кренем на посао, ево већ касним! Све сам флекице на ципелама поломила трчећи кроз град!
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МИЛИЦА (као да се сетила нечег): Баш ти је леп дезен те кућне хаљине! Хајде, цепни ми мало од
рукава!
МАМА: Е, сад је доста, нећу да цепам хаљину!
МИЛИЦА (убеђује је): Само да знаш данас учитељица оцењује све радове, и овај који ћемо данас
радити и оне које смо до сада радили! Јаооооо! Па ја немам онај цртеж обојен воденим бојама!
Пропала сам! Само да знаш да ћу због тебе да добијем јединицу! Мама, ја ћу да се обувам, а ти га
зачас обој! (Улагује се) Важи, мамице моја лепа!
МАМА: Како немаш цртеж? Инфаркт ћу да добијем од вас! Да цепам хаљину, да бојим цртеж!
(Ипак цепа рукав, узима водене боје и боји цртеж.) Ево, готов је, носи га!
МИЛИЦА: Али, боја цури са њега, још је све влажно! Баш видим да нећеш да ми помогнеш!
Какву ја мајку имам, (почиње кобајаги да плаче) боље рећи ја мајку и немам!
(Мама узима фен и њиме суши цртеж. Даје јој цртеж и Милица одлази. Мама остаје сама,
рашчупана, навлачи ципеле, облачи јакну, чешља се у трку, маже кармин на вратима и ужурбано
одлази. Носи две торбе – једну елегантну и једну која личи на цегер. Из тог цегера вире вежбанке,
књиге и фломастери зато што је та мама професорка српског језика.)
МАМА – ПРОФЕСОРКА (гледа у цегер): Ту су ми вежбанке, ево га и Шекспир, понела сам
дискове! Све је ту! Да пожурим! (Сетила се нечега.) Јао, где ми је портфолио?! Њега нисам
понела! Ионако је тежак као Никола. Сутра ће Саша да ми га донесе колима! (Гледа у сат.)
Закаснићу! Неће ме чекати дуже од пет минута, а и директорка само стражари...(Трчи. Среће је
комшиница Мица – дотерана, намирисана и беспослена домаћица.)

Друга сцена
КОМШИНИЦА МИЦА (иронично): Комшинице, куд сте кренули тако натоварени? Кажем ја свом
Живку баш пре неки дан да Вам се дивим како све стижете! (Смеје се гледајући цегер, рашчупану
професорку и њену гардеробу.) Да сам као хоботница, не бих стигла оно што Ви радите! Жено
божија, шта ради онај Ваш муж? Мислим, треба мало и он да потегне! (Иронично) Одморите мало,
имате и ви професорке душу!
ПРОФЕСОРКА (нестрпљиво, очигледно јој Мица није омиљена комшиница): Мицо, стварно
журим, час ми почиње за десет минута!
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КОМШИНИЦА МИЦА (пискутаво): Ма добро, нећу да Вас задржавам! Имам и ја много посла!
Ха-ха! И мени почиње реприза репризе оне турске серије! Не могу ни ја много да причам!

Трећа сцена
ПРОФЕСОРКА (трчи кроз град, пада јој цегер, испадају вежбанке. Задихана и ознојена улази у
школско двориште.): Добар дан, децо! Да ли је звонило?
УЧЕНИК (равнодушно одговара и типка поруке не подижући главу): Јесте, пре два минута!
ПРОФЕСОРКА: Пре два мунута? Зашто сте ви још ту?! Брже у учионицу! (Нико се не помера.
Утрчава у школу. У ходнику среће теткицу.)
ТЕТКИЦА: Ја не мог да радим све по ову школу! Ваши ђаци исписали зид! Ону клупу до зида
урнисали сас неки бео лепак на кој су нафатали неке мушице! Да и опоменеш! (Теткица је стала
је испред професрке и не пушта је да прође.)
ПРОФЕСОРКА: Славице, журим на час! Разговараћемо о томе за време одмора! (Покушава да је
заобиђе.)
ТЕТКИЦА: Слушајте ме, твоји ђаци једу ки сипци! Напунили целу корпу за једно преподне!
Разврнули клупе на све стране, столице испремеђали, ма не мог да ју доведем у ред. Не затвару
прозор и умрсила и се завеза! А и не слушу ме кад и нешто причам! (Теткица је све љућа и
ужурбано набраја несташлуке ђака.)
ПРОФЕСОРКА: Јеси ли баш сигурна да је то моје одељење урадило? Они деле учионицу са
Мириним одељењем! Можда су то они урадили!
ТЕТКИЦА: А, јок! Осматрам и ја цело полугође! Губили кључ од учионицу сто пут. Кажи и одма
да и кључ више не позајмљујем, мен треба кључ и он није јевтин. Поцепали онај панов што турила
ова географичарка, а и млого су ђаволесни. Прерипљу све по два степеника кад се пењу и силазе
низ степенице. Не мог да веруем да си и тако распустила!

Четврта сцена
ПРОФЕСОРКА: Средићемо то! (Улази у зборницу, колегенице су већ кренуле на час.) Где је
дневник четвртог три? Ја идем код њих!

45

КОЛЕГЕНИЦА: Колегенице, ти још ниси запамтила распоред! Ја имам први час у четвртом три, а
ти други!
ПРОФЕСОРКА: Добро је да сам запамтила где ми је глава! Скроз сам расејана! А и овај распоред
ми је баш компликован! Раније сам била прва на списку и само бацим поглед и нађем се! Сад сам
на средини, између ових биологичарки и математичарки! (Узима дневник и креће на час. У
ходнику је среће љута директорка.)
ДИРЕКТОРКА (иронично): Колегенице, опет гужва у саобраћају поред реке? Стално касните на
часове! Ученици дивљају по ходницима!
ПРОФЕСОРКА: Касним само пет минута! Деца су ми... (Директорка је прекида у пола реченице.)
ДИРЕКТОРКА (оштро): Сви ми имамо децу!
ПРОФЕСОРКА: Имала сам неке проблеме са...
ДИРЕКТОРКА (саркастично): Сви ми имамо проблеме!
ПРОФЕСОРКА (очајно): Мој муж је био...
ДИРЕКТОРКА: Добро, немамо баш све мужа, али то није разлог да касните из дана у дан! И то
баш данас кад нам долазе саветници! (Претећи) Разговараћемо ми још!
ПРОФЕСОРКА: Саветници!!! Портфолио!!! (Сетила се да је свој портфолио баш данас
заборавила да понесе.)
Пета сцена
(Трчи ходником ка свом кабинету. Претура по торби и вади огроман свежањ кључева. Не може
да погоди који од кључева отвара врата. Деца се тискају око ње, скоро да се такмиче ко ће први
ући.)
ПРОФЕСОРКА: Могу ли ја од вас да приђем вратима?! Ристићу, удаљи се да бих могла да
потрефим браву!
РИСТИЋ: Нисам ја крив, професорка! Овај Перић ме све време гура! (Окреће се ка Перићу и
удара га.)
ПЕРИЋ: Професорка, није тачно! Не гурам га ја, већ моја рука! Ево, отела ми се скроз контроли,
сад ће да удари и овог Илића! (Сви се смеју.)
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ПРОФЕСОРКА: Доста! Хајде, улазите брже, ту нам је екстерна! (Уписује час и одсутне ученике.)
Ко није на часу?
САВИЋЕВА (сигурно): Професорка, сви смо ту!
ПРОФЕСОРКА (сумњичаво): Мени се чини да је овај средишњи ред делимично попуњен! Да ли
си сигурна да су сви присутни?
САВИЋЕВА (са мање сигурности): Да!
ПРОФЕСОРКА: А где је Пантићева?
САВИЋЕВА: Ево је испред врата! Доручкује!
ПРОФЕСОРКА: Митић и Раденковић?
САВИЋЕВА (сигурно): Ту су!
ПРОФЕСОРКА: Како су ту?! Варају ли ме моје очи или их ја стварно не видим у учионици?
САВИЋЕВА: Ту су они (показује телефон), ево на вези су ако хоћете да им се јавите! (Прича
телефоном, укључује спикерфон.) Боле, чујеш ли добро професорку! Не брини, није те уписала!
ПРОФЕСОРК (виче да је чује ученик на телефонској вези): Раденковићу, нисам те уписала, али ћу
те уписати!
САВИЋЕВА: Професорка, нема смисла да их упишете, стварно им је ово оправдано!
ПРОФЕСОРКА: Нисам вам ја одељењски стрешина да правдам часове! Хајде, баш да чујем зашто
касне!
САВИЋЕВА: Боле, где сте? Код Гиља?! Спуштена рампа?! Теретни воз?! Застој?! Па пита
професорка! Аха, Гиље! Оправдано им је, професорка! Рампа се покварила код Гиља! (За себе)
Баш су срећници ти Јагодинци!
ПРОФЕСОРКА: Дакле, одсутни Милић, Раденковић, Пантићева...
РИСТИЋ (знатижељно): Професорка, шта ћемо данас радити?
ПРОФЕСОРКА: Питаћу вас за оцену, Ристићу!
РИСТИЋ: Добро, онда нисам ни ја ту! Упишите и Ристића!
ПРОФЕСОРКА (прави се да га није чула): Јесте ли читали Хамлета?
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ЈЕФТИЋ (јавља се први, срећан и озарен): Ја сам узео књигу из библиотеке.
ПРОФЕСОРКА: Не питам ко је позајмио књигу из библиотеке, већ ко ју је прочитао! (Сумњичаво)
Колико си страница прочитао, Јефтићу?
ЈЕФТИЋ: Читао сам први део!
ПРОФЕСОРКА: Мислиш први чин! То је драмско дело! Кажи ми шта си прочитао?
ЈЕФТИЋ: Вилијам Шекспир „Хамлет“!
ПРОФЕСОРКА: Добро, то је тај писац! (Нестрпљиво) Не разумеш ме баш добро... До ког догађаја
си стигао?
ЈЕФТИЋ: Нисам стигао до догађаја јер ми се приспавало!
Профеосрка: Шта си онда прочитао?!
ЈЕФТИЋ (збуњен): Лепо сам рекао први....прву страну књиге...
ПРОФЕСОРКА: Јефтићу, па ти си прочитао само наслов?!
ЈЕФТИЋ (свађалачки расположен): Јесте, али сам прочитао више од Ристића! Ваљда се рачуна
нешто и моја добра воља. А и није ми било лако да оволику књигу носим по целом граду. Срамота
ме је! Морао сам да је кријем испод тренерке!
ПРОФЕСОРКА: Свашта! Јефтића је срамота што чита књиге! Зна ли неко нешто о Шекспиру?
МИТИЋЕВА: Знам ја!
ПРОФЕСОРКА: Браво, Митићева! Бар неко нешто да зна!
МИТИЋЕВА: Ево овако! Био је ћелав! Имао је дужу косу са стране, што баш и није последни
модни крик!
ПРОФЕСОРКА: Молим?!
МИТИЋЕВА: Да, да, није уопште био стилизован! Око врата је имао неку уштиркану белу крагну
као што је моја баба носила још седамдесетих година! Она се сликала у некој одвратној униформи
на коју је, као украс, накачила ту крагну! Замислите! Ужас!
ПРОФЕСОРКА: Митићева, има нечег тачног у твом опису Шекспира, али, побогу, није он био
савременик твоје бабе! Када је и где умро Шекспир?
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МИТИЋЕВА: Није он умро! Погинуо је у аутомобилској несрећи на повратку из Швајцарске где
је добио Нобелову награду за барут!
ПРОФЕСОРКА: Митићева, збуњена девојко, јеси ли сигурна да је све то тачно?
МИТИЋЕВА: Добро, можда и није добио Нобелову награду, али да више није жив, то је извесно!
ПРОФЕСОРКА (зачуђено, не може да верује шта чује): На основу чега то закључујеш?
МИТИЋЕВА: Како на основу чега?! Јесте ли га ви икада видели на телевизији? Да ли је гостовао
некада на Пинку код Лее Киш? Има ли Фејсбук профил? И најважније, само га Ви познајете! А
морате да признате, нисте баш млади! (Сигурно) Дакле, човек је сигурно мртав!
ПРОФЕСОРКА: Добро, тачно је једино да није више жив. (Одлучује да овакво незнање игнорише.)
Може ли неко да нам представи главног јунака ове трагедије?
КОСТИЋ: Звао се Хамлет!
ПРОФЕСОРКА: Добро, још нешто? Опиши ми његов портрет?
КОСТИЋ (зачуђено): Ја се не сећам да га је неко сликао? Он се дружио само с неким глумцима,
сликари се не помињу!
ПРОФЕСОРКА: Костићу, под портретом јунака подразумева се његов физички изглед, одећа,
обућа!
КОСТИЋ: А, то! Знам! Носио је хеланке! И неку мртвачку главу! Мислим да је био и мало луд!
Можда је био много луд! Разговарао је са духовима!
ПРОФЕСОРКА: Одлично! Са чијим духом је разговарао?
КОСТИЋ: Са чијим духом?! Е, па Ви сад тражите детаље! Нисмо ми студенти да баш све
упамтимо! Имам ја и друге предмете да учим! Немам ја само српски!
ПРОФЕСОРКА: Костићу, немам ни ја само једног ђака! Седи! Хоће ли још неко да подели своје
импресије о овој трагедији са нама? Нико? Добро! За време одмора желим све да вас видим у
школској библиотеци са књигама у рукама! (Звони за крај часа.)
Шеста сцена
(Професорку зауставља у ходнику мајка једне ученице.)
ПРОФЕСОРКА: Добар дан! Изволите!
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МАЈКА ЈЕДНЕ УЧЕНИЦЕ: Разредна, дошала сам да оправдам Марији часове.
ПРОФЕСОРКА: Сачекајте само да узмем њихов дневник. (Узима други дневник, отвара га и
тражи изостанке.) Када је Марија одсуствовала са наставе?
МАЈКА ЈЕДНЕ УЧЕНИЦЕ: Увек кад је није било у школи, она је била одсутна!
ПРОФЕСОРКА: Реците ми који су то дани и који су разлози за одсуство са наставе?
МАЈКА ЈЕДНЕ УЧЕНИЦЕ (збуњено у почетку, а онда сигурно завршава): То су сви дани и увек
кад није била у школи. Била је болесна или смо имали неке породичне проблеме.
ПРОФЕСОРКА: Добро, видим да не знате када је тачно одсуствовала. Хајде да видимо у дневнику
тачно када је то било. Ево, није била у понедељак, првог новембра. Због чега?
МАЈКА ЈЕДНЕ УЧЕНИЦЕ: А, чек да се сетим! Па да, то је било кад се порађала сестра куме наше
прије! Имала жена трудове два дана и нисмо могли да је оставимо саму! То да јој оправдате
обавезно!
ПРОФЕСОРКА: А где је била другог и трећег новембра?
МАЈКА ЈЕДНЕ УЧЕНИЦЕ (као да се подразумева): Како где?! Па родило се мушко! Није се
трезнила два дана од среће! Није мала ствар добити принову у фамилију! Свима је то оправдано
кад добију принову!
ПРОФЕСОРКА: Она је и четвртог одсуствовала са првог часа? Знате ли можда разлог?
МАЈКА ЈЕДНЕ УЧЕНИЦЕ: Који је био то предмет?
ПРОФЕСОРКА: Физичко васпитање!
МАЈКА ЈЕДНЕ УЧЕНИЦЕ: Знате, разредна, не воли Марија баш много тај предмет. Много трче,
раде неке вежбе и играју одбојку. Професор претера са вежбањем! Никад им није дао да, рецимо,
погледају снимак неке утакмице или тако нешто без знојења! А и има двојку! Да је бар научи да
игра тенис, да видимо неку вајду! Ко се обогатио од трчања!
ПРОФЕСОРКА: Мислим да би њој добро дошла физичка активност. Чини ми се (обазриво да је не
увреди) да има вишак килограма и то би могла физичком активношћу да регулише...
МАЈКА ЈЕДНЕ УЧЕНИЦЕ: Нек је она мени жива и здрава, па нек је и дебела! Шта има везе!
ПРОФЕСОРКА: Реците ми где је била 19, 20, 21. и 22. новембра?
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МАЈКА ЈЕДНЕ УЧЕНИЦЕ: Па то нам била слава – Аранђеловдан!
ПРОФЕСОРКА: Слава је 21. новембра, а шта је са осталим данима?!
МАЈКА ЈЕДНЕ УЧЕНИЦЕ: Јесте, ал’ ми, жено, имамо педесет госта. Моја фамилија велика,
мужевљева још већа и кад се натрпу, не мож да их израниш.
ПРОФЕСОРКА (нестрпљиво): Добро, какве то везе има са Маријом?
МАЈКА ЈЕДНЕ УЧЕНИЦЕ: Како да нема! Спремале смо ситни колачи два дана! Онда сам ја
правила сарму и пихтије, а она завијала ролати. Салате смо смућкале на онај дан, ал’ смо све
морале саме. Моја свекрва се разболела, кобајаги, сам да ми не помогле ништа! Дошла на готовс!
ПРОФЕСОРКА: Добро, немојте, молим Вас, залазити у детаље! Где је Марија била онда 22.
новембра! Слава је тад прошла!
МАЈКА ЈЕДНЕ УЧЕНИЦЕ: Како где! Па прала је судови!
ПРОФЕСОРКА: Госпођо, нећу јој правдати све те дане зато што је за славу дозвољено да се
одсуствује само једног дана!
МАЈКА ЈЕДНЕ УЧЕНИЦЕ: Добро, онда ћу да донесем оправдање од лекара!
ПРОФЕСОРКА: Како да донесете оправдање, кад сада рекосте да је спремала колаче и ролате за
славу, а онда прала судове?!
МАЈКА ЈЕДНЕ УЧЕНИЦЕ: Па шта! Могла је и болесна све то да ради! Оправдајте ју сад и више
неће да изостаје!
ПРОФЕСОРКА: Марија има и других проблема. Има много јединица! Погледајте, једна, две,
три..седам јединица! Има само двојку из физичког васпитања!
МАЈКА ЈЕДНЕ УЧЕНИЦЕ: Шта? Зар стварно има седам једница! Ја знам за шес (љута што не
зна за ту још једну јединицу)! Кад добила још једну?
ПРОФЕСОРКА: Требало би да је мало више контролишете! Ако овако настави, можда ће
понављати!
МАЈКА ЈЕДНЕ УЧЕНИЦЕ: Јао, да понавља! Зар ти професори немају децу?! Како и није жао да
ми дете тако муче! Ће поправи она те оцене, она много паметна. Седне и за два дана ће све научи.
А и професори је не воле много! То није да она не зна, него је мрзе или неће да је питају. Да
питате те професоре да је питају и она ће да зна. Ал’ да је питају сигурно!
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ПРОФЕСОРКА: Молим Вас да убудуће редовно долази на наставу! Потпишите ми се овде да сте
обавештени о њеном изостајању! (Потписује и одлази љута.) Довиђења!

Седма сцена
(Велики одмор, професорка очекује кафу. Теткица доноси неколико шољица, али не и за
професорку.)
ПРОФЕСОРКА: Славице, где је моја кафа?
ТЕТКИЦА (вади папир из кецеље): Ти ниси данас на списак!
ПРОФЕСОРКА: Уписала си ме прошле недеље! Пијем кафу понедељком и петком у твојој смени!
ТЕТКИЦА: Прошли понедељак ниси пила кафу и ја не знам да л’ ћеш опет негде да идеш! Тад ми
пропала кафа, па да ми пропадне и сад! Ћу ти скувам, али за други одмор!
ПРОФЕСОРКА: Нека, нема везе! Имам још један час. Попићу кафу код куће! Мада ми баш није
добро, имам стално низак притисак!
ДИРЕКТОРКА (обраћа јој се): Колегенице, саветници су баш изабрали да дођу на Ваш час!
Спремите документацију и дођите!
ПРОФЕСОРКА (очајно, чује се нека драматична музика која најављује да ће професорка опет
бити критикована): Саветници! Портфолиооооооооооооооо!

Осма сцена
(Завеса пада. Нови дан најављује нека весела музика. Чује се звоњава сата и звуци јутарњих
активности у стану. Улази ученик са другим транспарентом и показује га публици — ЈЕДАН
(НЕ)ОБИЧАН ДАН У ЖИВОТУ СВАКЕ МАМЕ. Мама лежи у кревету, звони сат, она се буди
окружена мужем и децом. Муж држи кафу у руци.)
ТАТА: Добро јутро, љубави! Изволи кафицу за добро јутро!
НИКОЛА: Мама, ја сам доручковао и обукао се. Тата ће ме одвести у вртић.
МИЛИЦА: Мама, опрала сам судове и нахранила папагаја и крећем у школу. Склопила сам онај
веш и ставила све у орман!
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НЕВЕНА: Јуче ти нешто није било добро, па сам решила да ти данас помогнем око ручка. Нисам
потрошила све оне паре што си ми јуче дала и решила сам да купим за ручак шампите! Ти, мама,
волиш шампите, је л’ да?
ТАТА: Слађо, после посла иди до фризера, а ево ти и мало пара, купи неку крпицу. Хтео сам ја да
ти нешто купим, али увек промашим број! Буди спремна око осам вечерас зато што те водим у
позориште!
(Мама седи рашчупана у кревету и не може да верује шта чује од своје размажене породице.
Гледа у публику и тражи од њих одговор. Штипа се за образе да види да не сања можда, маше
руком испред очију, пипа их за рукав да види да ли су стварни.)
МАМА: Ма шта ја то чујем! Сањам ли један леп сан из кога ћу се ускоро пробудити? Да ли је овај
пријатни човек стварно мој муж? Где су она размажена деца? Да нисам умрла и отишла у рај?!
Шта се то данас дешава? Стварно је нешто много чудно!
(Креће у школу. Цела кућа је сређена и она може на миру да се спреми, нашминка и крене у
школу.)
Девета сцена
ПРОФЕСОРКА: Добро јутро, децо!
УЧЕНИЦИ (чекају сви испред кабинета): Добро јутро, професорка!
ПРОФЕСОРКА (улази у учионицу): Има ли одсутних?
СВИ: Сви смо ту!
ПРОФЕСОРКА: А да ли сте прочитали трагедију Вилијама Шекспира „Хамлет“?
СВИ: Сви смо прочитали!
ПРОФЕСОРКА: Не могу да верујем! Хајде, реците ми нешто о Шекспиру!
ПЕРИЋ: Шекспир је био енглески ренесансни писац. Рођен је у граду Стратфорду, а умро је у
Лондону где је основао позориште „Глоб“. Био је песник и драмски писац... (Све зна и она не
може да га прекине колико брзо говори.)
ПРОФЕСОРКА: Одлично, Перићу! Ко ће да ми каже нешто о главном јунаку трагедије?
СВИ: Могу ли ја? Питајте мене! Могу ли ја то да кажем? Читао сам и ја!
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ПРОФЕСОРКА: Не могу да верујем! Сви сте стварно прочитали! Шта се то са вама десило?
Откада то волите да читате?
СВИ: Данас је 8. март, Дан жена! Тог дана је свако љубазан према женама и сви их обасипају
поклонима! Решили смо да Вам уместо цвећа поклонимо своје знање! Да ли Вам се свиђа поклон?
ПРОФЕСОРКА: Драга моја децо и остала публико, није довољно бити према мајкама, бакама и
професоркама љубазан и фин само једног дана у години. Све оне се безрезервно сваког дана труде
да вам помогну да порастете и постанете добри људи. Оне су ваш најчвршћи ослонац. Иако им
понекад понестане снаге да се боре са животом, поштујте их зато што су вам га оне дале. Сваки
дан у години требало би да буде вашим мајкама и професоркама, као и свим женама на свету, баш
као и овај необичан дан, 8. март, Дан жена!
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На обали Црнице ниче град

Лица:
Деда Пера, старац од 95 година
Ученик 1, келнер
Ученице, певачка група

(На позорницу излази старина од 95 година. Обучен је у црно одело, носи штап и шешир. Седа за
сто.)
ДЕДА ПЕРА (обраћа се публици): Добар дан, децо! Ал вас има млого! Чек, чек, не познајем вас
све! Аааааа, теб познавам, ти си из мое село, Моравац! Теб не познавам, ни теб! Чуо сам да сте се
данас збрали из све чколе да ви нешто причам од Параћин?! Из које сте чколе? (Публика одовара.)
Баш лепо! Без чколе данас си ники и ништа! Ја сам изучио сам два разреда и знам да се потпишем,
ал сам штампана слова. Ал мој унуци, они су тако ки ви ишли у чколу и сад раде, један у суд, а
један је доктор, лечи срце – двапут ме врћо из мртви! И овај, што је судија, млого ми помого кад
сам се с Ристу Мачковога судио око међу у једну њиву. Шта да ви причам, чколован човек је
млого добро да биднете! А не мо ки ја да једва потревљате писана слова, а латиницу јок! Ја не мог
млого да диваним ако су ми осушена уста. Дедер, дете (обраћа се једном ученику), донес једно
полакиче!
УЧЕНИК (доноси му сок): Изволите, деда Перо!
ДЕДА ПЕРА (испија): Ју, дете, ово ние ракиа! Реко ти једно полакилче ал сас љуту!
УЧЕНИК: Деда Перо, у школи не сме да се пије алкохол!
ДЕДА ПЕРА: Нисам ти реко тај аколол, аколохол да ми донесеш, но ракиу!
УЧЕНИК: Деда Перо, у школи не сме да се пије ракија!
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ДЕДА ПЕРА: Откад то?! Учитељ Мирослав пио, бог да му душу прости, ки кад у бачву сипуеш! А
сад се више не сме? Ел тако? Млого се извињавам, ал ја то пием због ону цикулациу, да с угрем
лечка! Стално ми зима! У сред лето с обучем, сам што бунду не огрнем!
УЧЕНИК: Деда Перо, у школи не сме да се пије ракија ни због циркулације!
ДЕДА ПЕРА: Добро, ако су ви така правила, ћу цврцнем и ова сок! (Пије.) У, баш фес ладан! Ја
млоге чколе нисам завршио, ал ме моа памет не издава. Иако имам скоро деведесет и шес године,
идем ки војник, а здрав сам у памет још. Млого тог и пантим, а да нисам ништа записувао. Моа
покојна Будимка стално се чудила како се сећам шта е било још за време краља Александра, а она
се не сећа шта е било јучер. Сиротица, била млого добра, ал јој мозак летео куј зна де! А и сорта ју
била метиљава! Отац ју умро млад, браћа ју умирала све до триесте, једна сестра ју се ние ни
удала кад умрела, све то оболело још у младос! Кад сам се женио, била ми ки икона, а пос почела
да побољева и жути. Напатио сам се с њу ки ники! Једва децу очувала, а за њиву и ние била. Сам
по кућу д уради нешто и ће се задува. Моа мајка ју ние волела и терала ме да ју истерам и да
доведем девојку. Ал ја нисам мого да на то пристанем! Млого сам био отресит! Мајка за мајку, ал
мен е Будимка и метиљава требала да ми отвори врата, да ме посипе, да ми да да јем. То било
млого одавно, ал ја још пантим све. Како да не пантим оно што е било, ники не сме да заборави
оно што му се десило. Боље да у памет останеш читав, нег да живиш овако ки ја дугачко.
А, што ви девојчићи стоите ту? Ал сте ви неко певачко, ал играчко друштво? Вим да сте
све у ношњу обучене. Таке штиковане чарапе чувам за сарану! То моа Будимка штиковала још ки
девојка, таки био ред! Пун сандук сас спрему донела! Имала и таки јелечићи и плисиране сукње
сас канице увезане! Што ве турили ту уз мен?
УЧЕНИЦА 1: Ми смо, деда Перо, вокални етно састав!
ДЕДА ПЕРА: Шта сте ви?! Не разумем те ич!
УЧЕНИЦА 1: Ми певамо наше народне песме!
ДЕДА ПЕРА: Ће попевате нешто? Е, тако ми кажи! Ја баш волим да слушам како попева Лепа
Лукић! Ајд од њу нешто!
УЧЕНИЦА 1: Ми, деда Перо, не певамо те песме, него праве народне песме, оне које су настале у
народу и чији се аутори не знају!
ДЕДА ПЕРА: Добро, не пробирам! Попевајте лечка! Ће ве сви слушамо!
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(Женска певачка група пева две народне песме.)
ДЕДА ПЕРА: Млого лепо попевате! Свака ви час! Да, да, де ја стадо?! Шта тедо оно да ви кажем
још? А, пре неки дан кренем ти ја у задругу де поштар доноси пензиу. Ние нешто велика, борачка,
ал заврши неки посо! Дам неки динар праунукама, снајки дам за прашак и остане ми за ратлук и
оне тврде бонбоне, ал њи јем ређе јер су ми напуке протезе на горњу вилицу. Мој Милош, то ми
она унук лекар, ми каже да не смем због шећер млого да и јем, ал баш ћу се чувам у ове године од
шећер! Шећер волим више нег ракиу!
Идем ти ја тако по пензиу кад ме срете ова ваш наставник. Ууу, што је он кротко чељаде и
млого добар дечко. Не знам каки је наставник, ал за мен е фес! Прво га нисам препозо, а он
дотеран, у одело и крафату, назва ми добар дан! Ууууу, како е био дотеран! Јер сам ви реко да
учите чколу! Еве ви пример! Да турите крафату и бог да вас види, а не ки ја умазан сваки дан сас
блато! „Добар дан, деда Перо!“ каже ми он. „Добар дан, синко!“ Каже ми он је професор ел
наставник, неки учитељ шта ли е, на једну млого добру чколу, коа има сам одлични ђаци и понеки
такши ђак. Развезо он да су ту све добри учитељи, да је то милина да се гледа и тако то све по
реду ки што ваља. „Чуо сам“, каже ми даље он, „да ти, деда Перо, млого добро приповедаш о онем
што је некада било, па би тео да моема децама испричаш нешто од овај наш крај, како се некад у
Параћин и у његове околине живело и шта су све Параћинци претурили преко главе у своем
веку“. „Куку, синко, па ел ће мен неки да слуша! Па ја сам сам чича полуизлапео, нађи ти неку
младицу, ки ове певаљке згодну, таке ће сви и да гледу и да слушу“. Јок, запео овај наставник, ти,
па ти! Не мог се извучем, а и, право да ви кажем, мило ми што ме неки уставља и од мен иска неки
добар реч. И еве ме! Дођо код вас! Иии, шта вас има! Ел су ви ови родитељи! (Намигује) И с бабе
сте дошли! Ће ме послушате лечка?! Нећу ве млого забављам и ја имам неки посо д обавим код
лекара и у суд, па д ием код куће! Сад ћу ви испричам нешто о овем граду де сад се налазите!
(Пије поново) Ал да мало протерам грло! Чуо сам оваку причу од Параћин од своега оца кој
је био солунац, трипут одликован у Први свецки рат. Била му слика и у новине! Неки новинар тео
да га слика сас медаље и пипао му ону вилицу што му пробио метак. Ту деда није имао пола зуба,
све јео мекано, дробљен леба и сириње. И он дугачко живео, деведесет и осам године, чак му почо
да избива нов зуб на ону страну што ние прбивена сас метак! Моа фамилиа живи све преко
деведесет, јаки смо сачувај боже! Једино мој брат Станисав млад умрео, оћу да кажем погино на
фронт. Нисмо га ни саранили, али смо све редно ишли на гробље и кадили празан гроб. Мајка за
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њим црче а и друго женскиње ние било код нас срећито. Женске главе се код нас не устављу, сам
жуте и прекину се младе у шесет године!
И, де стадо? А! Данашњи Параћин је настао на место де су се срела два трговца. То место е
било поред реку која е била тад голема, ал мутна и црвена од земљу коју е од извор доносила. То
ви е ова Црница што протиче кроз Параћин! И сад скоро се повампирила, сачувај боже, пропас!
Цео варош пливао у воду. Моем сестрићу све поплавила! До мен ние стигла, ал и да е стигла ја не
би бегао. Забарави се, шта тедо да рекнем?! Црница ви е та река, ние Морава, она је вам до Доње и
Горње Видово, па уз Чепуре и друга доња села. Црница е баш кроз Параћин! А, ти трговци су се
на то место срели јенпут, дошли поново и следећи пут. Ваљда су све добро испродавали, па су
онда дошли и неки други и ту своу робу нудили. То место се прочуло као велика пиаца и
великаши су га чак и у књига увели као пазарни дан. Сад је код нас такав дан на пример субота.
Суботом у Параћин мож да продаш све: ал вуну, ал брашњо, ал мас, јајца, лука, а o поприку да ти
не говорим. Параћинци нису више Џигерани, већ су Поприкари. У ова доња села сам саде
паприку! Вољ ти љута, вољ ти бела, вољ ти венчара, вољ ти за печење, вољ ти за туршиу! Овај
наш пиац преплављен сас поприку! Ја не волим да ју јем. Моа снајка спрема неку коју мажеш на
леба, е то мог лечка да прогунем, ал ону туршиу ни д лизнем. Ја сам волим месо, сад ћу јем
поприку!
Мој отац ми причао да е тад пиац био уз саму Црницу коа је била млого брза и преко њу се
ние могло ни сас коња да пређе. Час је малечка, мож ју прескочиш утрупац, а кад се узјогуни, не
мож ју савладаш! Тад се морало сас скелу коју е возио у то време неки Грк кој се звао Паракин.
Паракин! Еееее, ел сваћате сад што Параћин! То ви е објашњење зашто се данас зове ова град
Параћин. Да л е тај стварно постојао ил неје, ја ви н умем кажем, ал знам да се у даљњу фамилиу
мое стрине из Забреге један звао Паракин. Сад ники виш не дава детету име тако, ил на пример
Милосав или Доброслав! Модерни су сам свеци и ови наши владари. Александар ти
најпопуларнеје, па Милош, па Марко, па Немања, па ва женска ки Милица, Милена, Мариа, куј ће
зна шта све! Моа праунука се зове Љубица. То ми, на пример, мило име! Кад сам био момчић
гледао сам се преко тарабу сас Љубицу Госе Видовца. Она била млого лепа и богата. Ал млого
богата! Њојни отац тео да ју уда за попа, а не за гилиптера ки што сам ти био ја! Е, тако, то ти е
рецимо лепо име – Љубица!
А, Параћин, де сам ја отишо! Неки кажу да е Параћин име добио од реч пара, ал неки други
кажу да то ние тачно ел је пара турска реч, а Турци су овам дошли млого касние нег што се име
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Параћин помиње по први пут. Остало је записаоно у оне старе књиге да је град с ово име постојао
још за време кнеза Лазара и да је ту било насељено место кое се звало Петрус. Онај хотел де спаву
гости се по то место тако и зове. Ал куј сад то тачно зна, ови из музеј су можда боље обавешћени!
Копку там уз Дреновац де су пронашли неко село из праисториу! Они сигурно знаду све по реду
како је било! Сврнте код њи после чколу да поглете шта иму! Мен јенпут звали из борачко да
гледам там поређане штафетне и видео сам да иму по витрине неко камење, ољускане панице и
још млого шта! Мислим, што то чуву, из њи не мож се је, неке су поломљене, пробушене, ни
јабуке у њи не мож д носиш, ал и они чуву ки да су злато!
Кажу да е у средњи век Параћин био већ варош, кои е имао и караван-серај де су се
путници и њиови коњи одмарали. Било е тада ту доста богати Турци на кои су ајдуци насрћали.
Турци су млого војску увек ту држали. Тешко онем кој буде уфаћен: набиали на коц, секли главе,
а у Горње Видово, то ви е једно село овде близу, кажу да су све утерали у цркву и запалили ју.
Грдан народ ту изгорео, после нашли неке коске. То ники ние знао, а онда се у сан од једну жену
из Ћуприе јавило то да там и там има неки попаљен народ и њине коске. И те коске ви из музеј
гледали, обрћали и ки да гледу у плећку, све по реду испричали шта е било сас тај народ. Моа
баба Зора е из то село, там ми живе братанци кои су те коске вадили. Сад ту подигнута црква, има
и извор с лековиту воду. На Светог Јована сам ишо на сабор и да заватим ту воду. Она добра за
очи, ел куј има болесну кожу. Ја видим ки соко од ту воду. И де стадо?! А Турци су млого народа
попалили! Куј се с Турци смео закачиње, сам ајдуци, прос народ ние смеo д шушне. Турци цео ова
реон тад контролисали. И тако е било све до Карађорђеву буну. И овде се народ побунио, зулум
ние мого више да трпи. Прва битка коју су устаници заподели с Турци била е баш у лето 1805.
године, ако ме ова мозак не издава, на Иванковац код Параћин. Ту смо Турци победили, а
Хафиз-паша е ту исто погино. Е, од тад у Параћин ниједан Турчин није ни прогвирео! Сам ови на
телевизор! Мој унуци иду код њи на море да се бању! Ја и затркуем увек да л иму сви турбан на
главу, ел пашу сабљу и тако то ки у народне песме. Ја ни за живу главу не би отишо там! Док сам
био млад, кад сам имао седамдесет године, ишо сам у Сокобању. Млого добар тај ваздук за плућа!
Ал то наш народ! Код Турци јок!
Параћин е био скроз особођен тек кад Милош Обреновић дошо на влас Параћин. Не сећам
се тачно, ал мора да е то било негде око 1834. године. Јес да сам млого стар, ал не баш толико!
Кроз Параћин је тад млого војске прошло, а 1877. чак е ту боравио и краљ Милан Обреновић. Ту е
била војна болница и центар за снабдевање војске коа је ишла на југ. Краљ Милан је из Параћин
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управљао сас гушење Тимочке буне. Ретко куј то сада помиње, сви сам причу о Београд, ал неки
други велики град, Параћин никем неје интересантан. А то баш млого згодан град и напуњен сас
робу, сам још да паре нађемо!
Мен сад тешко и до Параћин да дођем, али ми треба којешта и не мог да стално за све да
извољевам код унуци. А и волим да дођем у варош сам да се прошетам и гледам по излози.
Одувек си у Параћин мого да нађеш шта си тео: ел опанци, ел косу, ел свакаку другу робу коју
нису имале дућанџие у Ћуприу ил Крушевац. Још на крај деветнаестог века у Параћин е било око
три стотине занатлиа и око сто шесет трговца. Био сам још дете кад ме отац водио на
ђурђевдански вашар да купи ел мотику, ел неки добар нож. А ја не мог да се начудим шта су све
изнели различити мајстори кои више не мог да се сретну, не сам у Параћин, већ нигде у целу
државу. Највише сам волео луле да појем и да с излепим сас црвен онај шећер, па ондак лижем
прсти. Отац баш ние био при парама, те ме избубеца ако запнем да ми купи, ал му понекипут
бидне и жао па ми купи. Ја сам кукао, па шта бидне: ће падне лула или батине. Кад би сас нас
пошла и моа мајка, е тад би се нешто могло и попие, на пример боза, ел лимунада. Деца су данас
презобена, пун креденац сас слаткиши. Што мој параунучићи поједу за један дан, ја нисам поео у
своега века! Кад и бидне рођендан то не мож да замислиш каке се ту торте не праве, све из њи
искачу неке жишке, ал не од ватру него неке кобајаги! И то пос мож се је! Ма млого су
размажени! Ал и волим, то мој понос!
А, да, Параћин е имао млого добри занати. Ту су били: грнчари, опанчари, ћурчие, ковачи,
колари, пинтери, сарачи, содаџие, дунђери, асурџие, бојаџие, бербери, поткивачи и не знам колко
још да и наброим. Ел вите како су ви девојчићи обучени? Е така либада имала се купе де си тео по
Параћин. Сад не мож да нађеш нигде тако сукно, штиковане шарапе ел опанци сас кљунчићи од
свињску кожу! А и кад кренеш кроз варош, тачно се знало чиа е чиа улица – па ти ово сас десна
гребенарска мала, а ова право папуџиска. Кад се то прочуло, да е Параћин млого богат и да у њем
има млого радан народ, почели су у њега да долазе и странци, а и ми сељаци, глад и беда, почели
смо да ту тражимо запошљење. Свакаке вабрике су се отварале. Велики млин је направљен још
1837. године и пекарски занат е био млого на цену. Чак из Чешку е дошо неки богаташ Минх да
отвори у Параћин фабрику за производњу чое и шајака. Знате каква е то била чоа, ки перје, ал тек
сам чоано одело добио кад сам се оженио, дотад сам носио тежене панталоне кое ми шила мајка.
То одело ми после било стајаће. Носио сам га сам на свадбе и саране, ел кад кренем на неку славу
ил на суд. Нисам га мого ицепам колко је било јако! Пос сам мало отежо, пустио сам трбу, те
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нисам мого да с закопчам. Јем млого и данас, месо и лука, малко сира и понека шљивовица! Ал
без месо не седам. Жена моега унука, овај што е доктор, не је ич месо! Набада сам неке травке, и
ни д окуси ал батак, ал јајце, ал нешто мрсно! И сва некако болесна, ноге ки шибљице, убледела,
метиљава скроз. А месо мора да се је! Сиротиња не је сам месо, а ми смо се, фала богу, заимали.
Па што да не је, неће не оштети! У Параћин има свуд месо, а ту е кажу на почетак дваести век
подигнута е прва кланица коју је изградио неки Август Шене који е изумео како да се направе
конзерве сас месо. Паметан човек био, ал ја баш нешто не волим млого те конзерве. Шта има
лепше но да обрћеш прасе на ражањ! Она корица му крцка, чини ми се и коска му слатка! Ми
закољемо по једно прасе за сваки светак, ал видим ова омладина више воли да маже на леба и ки
да нема зуби је сам мекано. Та кланица ние млого дуго потајала и ту е онда Влада Теокаревић
отворио фабрику штофа. Ја сам се тад, 1920. године, кад е фабрика сазидана тек родио. Ал отац ми
е причао да су бугарски заробљеници зидали ту фабрику и да е она сас леба ранила цео
параћински округ следеће седамдесет године. Ранила е и моу фамилиу ел сам ја там почо да
црнчим кад сам имао петнаес године. Мој рођни брат Добривое радио е у фабрику стакла, а жене
и родитељи су одржавали имање. Тад ти ние требала чкола: доведу те у вабрику и мајстор ти
покаже како да радиш за машину. Ја сам радио у влачару и ти тако радиш читав свој век. Кад сам
почо да побољевам ставили ме на лакше радно место, а онда у пензиу са четерес године радни
стаж. Ни педесет нисам имао кад сам отишо у пензиу, јер сам имао и бенефицирани стаж, а и био
сам члан Озренског партизанског одреда, једва сам претеко у Суботинцу код Алексинца кад су
убили нашег народног хероја родом из Бусиловца, Момчила Поповића Озрена. Тако да имам и
борачку пензиу. И тако, еве већ четерес године ју крцкам.
Баш сам се распричао! Ал то е оно што сам најкраће мого да ви испричам о Параћин. Какав
је град данас то сте могли да видите кад се прошетате, ал још више кад упознате његов народ:
oваке лепе девојке и оваки кршни момци! Ајд, децо, да наздравимо!
ДЕДА ПЕРА: Живели! Ајд, девојчићи, ће попевате још нешто па да се разилазимо! Имам и ја неки
посо, а и ви нисте бодавџие!
УЧЕНИЦЕ: Хоћемо, деда Перо! (Певају.)
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Европска заврзлама

Лица:
Херкул Поаро, Белгијанац, лик из романа Агате Кристи,
Венецијанка, представница Италије, носи маску на лицу и раскошну хаљину, држи тезгу са
сувенирима у Венецији,
Брижит Бардо, представница Француске, борац за права животиња,
Хелга, представница Немачке, у баварској народној ношњи, пуначка и агресивна,
Холанђанка, представница Холандије, продавачица цвећа,
Џон Ленон, представник Британије, чувени музичар и муж Јоко Оно,
Јоко Оно, жена Џона Ленона, Јапанка,
Луксембуржанин, господин свима непознат,
Србин, представник Србије, одевен у народну ношњу,
Кинез, власник продавнице Тен Цен Mен Пен Шен Лао Мао у центру Параћина,
Рус, професионални дегустатор вотке,
Публика
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(Чује се „Ода радости―, вијори се застава Европске уније. Брзим ходом улази Херкул Поаро. Носи
у руци кишобран, врти га и сумњичаво гледа у публику, загледа ћошкове, тражи доказе.)
ХЕРКУЛ ПОАРО: Добар дан! Хејстингс8 ми је јавио да је овде неком потребна моја помоћ?! Моје
мале сиве ћелије раде непрестано и спреман сам да решим сваку вашу дилему! Где се одиграо
злочин? Ко је убијен?
ПУБЛИКА: Нема злочина, нема ни тела! Нико није убијен!
ХЕРКУЛ ПОАРО: Немогуће! Све указује да се овде нешто сумњиво дешава! Мој белгијски носић
је нањушио проблем! Ово је Србија? Је л’ тако?
ПУБЛИКА: Јесте, налазите се у Србији!
ХЕРКУЛ ПОАРО: Па како онда нема проблема?! Свашта! Ви нисте проблем само сами себи, већ и
другима! Шетам јуче овом вашом пијацом и видим да обим кокошијих јаја није усклађен са
европским законима! Краставци су дебљи од европског просека, рупице на јагодама су пуне
земље и што је најстрашније - оне миришу! Парадајз вам је црвенији него што допушта Европска
унија, а и пушите као Турци, а они већ деценијама чекају да их примимо под наше окриље! Па да,
највећа мана вам је што нисте ни легализовали геј бракове! Како сте онда у Европској унији?!
ПУБЛИКА: Србија је већ у Европи! Налази се на Балканском полуострву!
ХЕРКУЛ ПОАРО: Знам, знам, путовао сам Оријент експресом9 заједно са Агатом Кристи!
Смарала ме неком причом о томе како жели да се уда, мислим да ми се удварала, али безуспешно!
Прошли смо кроз ваш главни град, Београд! Причали су ми да се чак убиство тамо и десило, али
најгенијалнијег детектива нису могли никако да убеде! Дакле, моје мале сиве ћелије знају
(развлачи и наглашава) да сте ви у Европи! Али, нисте у Европској унији! Е, ту је разлика! Ми,
Белгијанци, оснивачи смо те велике заједнице! Додуше, мало су нам у томе припомогли ови
нежни Французи, строги и дисциплиновани Немци, жабари Италијани, расцветани Холанђани и
Луксембуржани. Али, ипак, ми смо центар модерне Европе! Брисел је главни град ЕУ!
(Размишља.) Видим, баш сте симпатичан народ, додуше мало неорганизован и лежеран у
облачењу, али сте ми драги! Посебно су ми драге ваша гибаница, сармица, шљивовца... Мљац!
Како би било да вам ја помогнем и уведем вас у ЕУ?
ПУБЛИКА: Одлично!
8
9

Хејстингс је помагач и пријатељ Херкула Поароа, такође књижевни лик.
Агата Кристи, Убиство у Оријент експресу (роман)
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ХЕРКУЛ ПОАРО: Јесте да смо ми Белгијанци веома мудар и одлучан народ, али би, ипак, требало
да питам за мишљење и ове остале чланице, бар оне највеће, мислим најбогатије! У Европској
унији влада демократија: свакога питамо за мишљење, али не могу сви да одлучују! (Узима нотес
и наставља да коментарише.) Сада ћу зачас да сазовем састанак! (Узима телефон и зове.)
Хало! Ciao, bellissima10! Како је у Венецији? Поплава! Зар опет?! Брзо седај у једну гондолу,
хватај правац југоисток и паркирај се испред Технолошке школе у Параћину! Ма и овде је плима!
Како немају море?! Имају Црницу, то је скоро исто! Долази брзо! Па важно је!
Хало, Хелга! Шта се ради у Баварској? Sehr gut11! Хелга, смањи пиво и те коњске кобасице! Ма
знам да су укусне, али Хелгице имаш већ 120 кила! Добро, нисам баш ни ја шланг (пипа се за свој
стомак)! Седај у свој мерцедес и дођи у Параћин! Добро, ако ти је мечка покварена, дођи опелом
или бемвеом. Хелга, не мораш све ти да финансираш! Нисмо звали Грке! Срби нису као Грци! Не
брини, они само тамо летују! Ама Украјинци и Руси су на истоку! Какав сад Сибир?! Није Сибир,
већ (наглашава) С р б и ј а! Хајде, чекамо те! (Публици) Баш је циција! Не зовемо је ми у Србију
да бисмо јој тражили паре! (Пита публику) Је л' тако?
(Публика ћути. Херкул схвата да Срби углавном Немце позивају ради пара.)
ХЕРКУЛ ПОАРО (наставља да зове): Хало, драга Брижит! (Чује се пас.) Брижит, алергичан сам
на кереће режање, могу ли са тобом да попричам? Ма волим ја животиње, највише ако су у
тањиру! (Склања слушалицу зато што се чује режање пса.) Куцо, пренеси Брижит Бардо мој
позив да дође у Параћин! Зашто? (Размишља које разлоге да наведе не би ли Брижит Бардо
дошла у Параћин, обраћа се публици.) Она ће сигурно доћи ако јој поменем борбу за права
животиња. (Опет прича телефоном) Брижит, пожури, једно прасе се несрећним случајем
оклизнуло и пало на првомајском уранку! Како где је пало?! Па на ражањ! (Трља руке.) Јадно
прасенце, крцкаве кожице! Долази одмах! Само му ти можеш олакшати муке! Merci12!
Хало, да ли је то амстердамска цвећара? Могу ли да добијем туце лала! Испоручите их на следећу
адресу: Технолошка школа, Параћин, Србија! Треба ми одмах! Како то да немате испоруке за
Србију?! Направите изузетак! Не, не могу сам да их подигнем! У питању је и државни интерес
Холандије! Верујте ми на реч! Хвала! Коначно! Баш је тешко убедити ове Холанђане! (Публици)
Добро, средили смо послужење, имамо и цветни аранжман, још фали само музика. Кога да зовем?
10

итал. Здраво, лепотице!
нем. Врло добро!
12
фр. Хвала!
11

66

(Размишља.) Знам, зваћу Џона. Решавао сам му проблеме са Јоко Оно! Открио сам да га Мекартни
лаже за продате карте! Дужан ми је услугу!
Хало, Џони! Imagine13, Ленон, можеш ли да свираш на једном окупљању? Можеш?! Одлично!
(Згрожено публици) Доводиш и жену! Баш мораш и њу да поведеш? Битлси су се због ње распали,
да се не распадне и ЕУ због ње? Добро! Пристајем кад баш мора! Хајде, нека дође и она! Решисмо
проблем!
(Док чека своје госте, Поаро једе, пије, хлади се својим шеширом. Чује се куцање на вратима,
улазе Венецијанка, Немица, Францускиња, Ленон са Јоко Оно и нека непозната особа.)
ВЕНЕЦИЈАНКА: Amore mio14, Херки! (Он јој љуби руку, а она се хлади лепезом.) Шта је то тако
важно? Морала сам да напустим венецијански карневал да бих решавала твоје проблеме! Човече,
живим од туриста! Пала је цена маски, ретки су они који реше да се провозају гондолом, а и
Берлускони је бацио око на моју најбољу продавачицу! Можда ми тезга и потоне док ти овде
измишљаш неке проблеме!
ХЕЛГА: Да, Херкулес, шта је тако било хитно да сам морала петолитарску криглу пива да
оставим непопијену! Кобасице и рестлован кромпир ми се хладе, а ти организујеш журку у овој
забити! Амортизери ми одоше у једној од рупа на скретању за Јагодину! Одсада ћу у Србију
долазити само авионом! Уосталом, ако Србима требам, нека дођу код мене! И зашто баш мене
зовеш? Нисам ја Ангела Меркел да одлучујем о свему! Додуше, слуша ме мој Јохан!
БРИЖИТ БАРДО: О, ла-ла! Мсије Поаро, ви сте и мене преварили! Где је та угрожена свиња?
(Пипа га за стомак) Нисте је ваљда случајно појели?! Наша планета је угрожена, животиње су
злостављане, а ви овде губите време у празним причама! Хелга, какве то кобасице помињеш?
Јадне животиње! Истребили сте диносаурусе, бизоне и тапире, а сад сте кренули и на беспомоћне
свиње!
ХЕЛГА: А шта да једемо, кажи ми, молим те, напирлитана глумице?
БРИЖИТ БАРДО: Како шта да једете? Јестива је и трава, различите шумске биљчице, за тен је
добро јести и печурке, сир рокфор15 (гледа њену дебелу фигуру), добро је и за отежано варење и
мршављење!

13 енг. Замисли! (наслов једне од најпознатијих песама Џона Ленона)
14 итал. Љубави моја!
15 чувени француски буђави сир
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ХЕЛГА: Само ти једи те травчице и свој буђав сир! Ich mag viele zu essen16 месо, кромпир, опет
месо, опет кромпир...
ЏОН ЛЕНОН: Хелга, Брижит, let it be17! Imagine all the peaple live in the18 Параћин! Охо! Херки, ја
ћу да help19 у свему! Peace20! Да отпевам нешто из свог репертоара? (Свира тихо гитару.)
ЈОКО ОНО: Џоне, прво се договори за хонорар! Хонорар, Џоне! Џоне! Фунте! Еври! Долари!
Џонееееееее! (Безуспешно покушава да му одвуче пажњу од свирања.)
(Улази Холанђанка са букетом лала.)
ХОЛАНЂАНКА: Ко је наручио ове лале? (Тишина) Питам поново да ли неко зна чији је ово
букет?
ХЕРКУЛ ПОАРО: Ја сам, ја сам! (Показује на сто) Можете га ставити ево овде!
ХОЛАНЂАНКА (обраћа се Поароу): Ко ће то да плати? Ви?
ХЕРКУЛ ПОАРО: Платићемо сви када се буде завршила закуска!
ХОЛАНЂАНКА: Добро, букет кошта две хиљаде евра!
ХЕРКУЛ ПОАРО: А, мадам, па то је веома скупо!
ХОЛАНЂАНКА: Знате, дошла сам аутобусом чак из Амстердама! Од вожње ми утрнуше ноге!
Добила сам проширене вене од седења! (Показује на букет) Зар мислите да ћу овакву лепоту да
дам у бесцење?! Ко хоће лале мора и да их плати!
ХЕРКУЛ ПОАРО: Мадам, да ли сте баш сигурни да сте у Параћин дошли аутобусом?
ХОЛАНЂАНКА (несигурно): Јесам! Какво је то питање?!
ХЕРКУЛ ПОАРО: Не, мадам, ви нисте допутовали аутобусом! На ципелама немате ни трага
блата, не смрди вам коса на бензин, није вам одећа погужвана, а физура рашчупана! Мом носићу
не могу промаћи ни мириси ружине водице којом сте попрскали деколте! Драга мадам, ви сте
долетели авионом прве класе!
ХОЛАНЂАНКА: Ма немојте ми рећи! Параћин нема аеродром! (Ликује.)

16 нем. Највише волим да једем
17енг. ...нека буде!
18 енг. Замислите да сви живе у...(фраза из познате песме Битлса)
19 енг. помогнем
20 енг. Мир!
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ХЕРКУЛ ПОАРО: Драга госпођице, зар мислите да сам ја тек тако постао највећи детектив свих
времена?! Полетели сте из Амстердама пре два сата и слетели на аеродром у Давидовцу, неколико
километара даље од Параћина! Срам Вас било! Чланица Европске уније, а лаже!
ХОЛАНЂАНКА (Херкулу поверљиво): Добро, наплатите то од ових Срба, а разлику ћемо
поделити. Дајте им неки бескаматни кредит са каматом од 50%! Делићемо пола-пола! Ма даћу
Вам и 60% од зараде! Шта кажете? А?
ХЕРКУЛ ПОАРО: Молим Вас, мадам! Ви то мене вређате?! Ја сам непоткупљив, чак и када су
земље кандидати у питању! Даћу Вам за те лале пет евра и могућност да гласате за улазак Србије
у ЕУ. Може?
ХОЛАНЂАНКА: Знате, Срби су у Холандији као национална мањина, нарочито у Схевенингену!
Ако их званично примимо у ЕУ, морали бисмо да проширимо затворске капацитете науштрб
плантажа лала! Поаро, да ли је то баш паметно?
ХЕЛГА: Договарајте се ви само, договарајте! Без мене неће моћи! Zurück21!
БРИЖИТ БАРДО: Поаро, мислим да није у реду склапати тајне договоре само са једном
чланицом! Ипак нам је потребан барем консензус, мислим да се Французи сложе! Ако су вам само
лале битне, зашто сте нас звали?! Знате, нама је приоритет шмирглање Ајфелове куле, а овде
губимо и време и евре!
ХЕРКУЛ ПОАРО: Извините! Одмах ћемо почети! Добро дошли у Србију! Звао сам вас због једног
веома озбиљног случаја на коме већ радим десет минута и решио сам га веома успешно! Односно,
решићу га ако ви на нешто пристанете.
СВИ: На шта да пристанемо? Ми нисмо ништа криви! То са нама нема везе!
ХЕРКУЛ ПОАРО: Оh mon Dieu22! Па нисам ни рекао зашто сам вас звао! Да нисте видовити?!
Звао сам вас због Србије!
СВИ (разочарано): Молим?!
ХЕРКУЛ ПОАРО: Знате, Србија је мала, али сиромашна земља! Срби су весељаци, воле да
попију, да певају, једу и уживају у животу! (Прекидају га.)
ХЕЛГА: Богами, воле и да се потуку!
21
22

нем. Назад!
фр. О, мој боже!
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ЏОН ЛЕНОН (завија као у оријенталним песмама): Воле и ону турбо фолк музику!
ХЕЛГА: И само траже евриће!
ХОЛАНЂАНКА: Пуни су нам хашки затвори тих Срба!
ХЕЛГА: И само траже евриће!
БРИЖИТ БАРДО: Да, да! Пеку прасиће и поливају их пивом! (Грози се) Месождери! Пљескавице,
ћевапчићи, ражњићи, сарме, пите – све је са месом!
ХЕЛГА: И само траже евриће!
ЏОН ЛЕНОН: Пуцају на славама, свадбама, рођенданима у облаке! Peace, man23!
ХЕЛГА: И само траже евриће!
БРИЖИТ БАРДО: Тerrible24! Газе мраве по паркићима, убијају јадне бубашвабе и нечовечно
поступају са пацовима! То је геноцид, тј. пацоцид!
ХЕЛГА: И само траже евриће!
ВЕНЕЦИЈАНКА: Добро, људи! Све то јесте тачно! Али су баш згодни, лепи и високи!
ХЕРКУЛ ПОАРО: О томе вам говорим! Баш нам у нашој Европској унији треба такав народ! Код
њих је све комедија, трагедија, драма, мелодрама, трилер! То су глумци за све жанрове! Ако их
прихватимо, никад нам неће бити досадно! Ја ћу бар имати пуне руке посла! А, шта кажете?
(Сви учесници се окупљају у један круг, грле се и тајно договарају. С времена на време неко од
учесника напушта договор, али га остали враћају.)
СВИ (после мало договарања): Слажемо се!
ПУБЛИКА: Одредите датум приступања!
ХЕЛГА (обраћа се публици): Ма куд се журите? Јесмо ли одлучили да вас примимо у ЕУ? Јесмо!
Зашто је битна година?!
ХОЛАНЂАНКА: Или век! Шта вам значи век пре или касније?! Ево, ја мислим да Србе треба
примити у ЕУ у 23. веку! До тада би требало да озелени и цвећем оплемени бар 80% својих
упарложених њива! Док свуда не видим лале, ништа од учлањења!

23
24

енг. Мир, човече!
фр. Страшно!
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БРИЖИТ БАРДО: Ви Низоземци, водоземци, увек претерујете! Србе треба примити у ЕУ тек када
престану да једу месо јадних животиња! Французи воле шампањац и сир, те је ред да и Срби
пређу на тај режим исхране! Гласаћу за њихов улазак у ЕУ, тек када постану вегетаријанци! N'estce pas 25, Ленон?
ЏОН ЛЕНОН: No comment26! Нисам још попричао са Јоко Оно! Мислим да се нешто и Јапанци
питају!
ХЕЛГА: Џоне, шта ти ту мени јок оно! Ма ја кажем јок и оно и ово, јок и то и све остало! Ма биће
како ја кажем!
ЈОКО ОНО: Џоне, осећам да ме овде неки не поштују! Сајонара27!
ЏОН ЛЕНОН: Јоко, купићу ти вечерас оригами и бонсаи, сачекај још мало!
ХЕРКУЛ ПОАРО (обраћа се ћутљивом незнанцу): А, ви господине, зашто све време ћутите? Ко
сте ви уосталом? Зна ли га неко?
ХЕЛГА (поверљиво Херкулесу): Херки, само да знаш да ми је он отпочетка сумњив! Да га нису у
наше редове инфилтрирали Американци! Мислим да је Обама претерао са том шпијунажом! Прво
Меркелова, а сад и сви ми!
ВЕНЕЦИЈАНКА: Ко сте Ви, господине? Ако носите маску, одмах је скините! Нисмо на каневалу!
ЛУКСЕМБУРЖАНИН: Слушам вас и не могу да се начудим! Ви сте група типичних
представника својих земаља, измишљени књижевни јунаци, нацифране глумице, италијанске
продавачице, покојни певачи и цвећарке! Зар не препознајете правог племића који је пред вама! Ја
сам главом и брадом велики надвојвода луксембуршки, Анри Алберт Габријел Феликс Мари
Гијом!
ВЕНЕЦИЈАНКА (смеје се): Ко сте Ви, господине, од ове шесторице? Анри или Алберт или
Габријел или Мари, а можда сте само Гијом! Ваша држава је велика као једно венецијанско
острво! По чему је Ваша држава позната?! Имате ли Ви писце као што ми имамо Петрарку,
Дантеа или уметнике као што су били наш Микаланђело, Леонардо, Донатело и Рафаело?
ХЕЛГА (згрануто): Нинџа Kорњаче су из Италије?!

25

фр. Зар не?
енгл. Без коментара!
27
јап. Довиђења!
26
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ХЕРКУЛ ПОАРО (иронично): Хелга, Хелгице, ти си студирала по „Болоњи“? (Обраћа се
Луксембуржанину) Да, стварно, по чему је позната Ваша држава?
ЛУКСЕМБУРЖАНИН (збуњено): Па, па... моја држава је позната по ... мени! Ја сам најстарији је
син великог војводе Жана и велике војвоткиње Жозефине Шарлот. Деда и баба с мајчине стране
су ми били краљ Леополд Трећи од Белгије и његова жена, краљица Астрид. Имам два брата и две
сестре: старију сестру Мари Астрид и млађу браћу Жана и Гуилеамеуа, а ту је и млађа сестра
Маргарета. Дипломирао сам политикологију на Универзитету у Женеви 1980. г. Био сам и на
војној обуци. Са супругом Мари-Тересе Местре и Батиста имам петоро деце и једног унука. Од
1980. до 1998. године члан сам Државног већа. Дана 4. марта 1998. преузео сам већину очевих
дужности. Након очеве абдикације 7. октобра 2000. године, попео сам се на престо, и од тада сам
на власти.
Из заклетве сам избацио део „милошћу Божијом“. Имам репрезентативну улогу. Именујем
премијера и Владу, акредитујем амбасадоре и обављам многе друге дужности. Прва државна
посета након ступања на власт била ми је у Шпанији, где су ме позвали краљ Хуан Карлос Други
и краљица Софија. Главни сам заповедник луксембуршке војске где имам чин генерала. Са
породицом живим у дворцу Берг.
ХЕРКУЛ ПОАРО (нестрпљиво): Добро, добро, претера га са величањем себе! Ти подаци су ти са
Википедије! Јеси ли сигуран да су тачни? Слажеш ли се да Србе примимо у ЕУ?
ЛУКСЕМБУРЖАНИН: Слажем се!
ЏОН ЛЕНОН: Људи, имам заказану свирку у Ливерпулу, да скратимо причу! Дакле, Србија ће
бити примљена у ЕУ! Када ће бити примљена, уопште није битно! Бар није битно нама! Ха-ха-ха!
СВИ: Тако је! Ха-ха-ха!
РУС (припит): Здравствујте28! Баћушка, зашто на овом столу нема вотке или бар кваса? Каква је
то забава без нас Руса?
ХЕРКУЛ ПОАРО: Само нам је овај фалио! Таман реших овај проблемчић, кад се појави Рус!
(Русу) Није ово забава, већ озбиљан састанак! Молим Вас да не улазите, нисте позвани!

28

рус. Здраво!

72

РУС: Ма немој! А позван је овај Енглез? И Францускиња је ту? Шта је с овим женскастим?
(Показује на Луксембуржанина.) Добро, Хелгу сам очекивао, али што позвасте и ову Јапанку?
Тако, само за мене места нема?! Ја сам дошао на параду!
ХЕРКУЛ ПОАРО: Не љутите се, баћушка, није сад реч о вама, већ о овим Србима!
РУС: Шта?! Причате о Србима, а мене нисте звали? Требало је нас прво да зовете! Ми Руси смо
увек и у свему први! Први смо послали пса у свемир, први смо послали човека у свемир, први смо
у испијању вотке на свету! А могу први и да заврнем гас!
ХЕЛГА: Хало, Путин, ниси чланица ЕУ, али имаш веома јаке аргументе, те ти пружамо прилику
да гласаш! (Осталима) Одмах да се сложите са њим! Посмрзаваћемо се!
СВИ: Слажемо се!
РУС: Добро, одмах да примите Србе у ЕУ, а нама да дупло платите цену гаса!
СВИ: Хоћемо!
ХЕЛГА: Херки, позовите тог Србина да потпишемо уговор!
(Долази Србин обучен у народну ношњу. Носи печено прасе и флашу ракије.)
СРБИН: Шта сте ме звали?
ХЕЛГА: Слушај, изгубисмо цели дан причајући о твом уласку у заједницу равноправних,
напредних, учених и модерних европских народа. Хајде да потпишемо твоје приступање, па да се
разилазимо! (Поверљиво само Србину, показује на Руса) Овај хоће да заврне гас!
СРБИН: Примате ме?!
СВИ: Да! (Дају му папир.) Потписуј!
СРБИН: Чиме да потпишем? Дајте ми оловку!
СВИ: Оловку?! (Претурају по џеповима и не налазе оловку.) Немамо оловку!
ХОЛАНЂАНКА: Е, шта ти је малер! Ето, имамо добру вољу, али немамо оловку! Хелга, имаш ли
ти оловку?
ХЕЛГА: Ми Немци правимо само јаке и издржљиве машине! Зар да правимо хемијске оловке!
Сигурно има ова Брижита!
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БРИЖИТ БАРДО: Свашта! Ми смо уметници у кулинарству! Наша вина су божански нектар! Ако
баш и морамо да пишемо, имамо пенкала! Да се не вређамо! Хемијске оловке! Пих!
СРБИН (Ленону): Еј, ти, зрикави! Имаш ли једну оловку, сам да зврцнем потпис! Помагај, брате!
(Џон се маша џепа да извади оловку, али одустаје зато што га Јоко Оно гледа строго.)
СРБИН (обраћа се Русу): Баћушка, ти си ми једина нада! Дај ми нешто да потпишем, можда се и
предомисле! Дај и фломастер, не правим питање!
РУС: Ама дао бих ти ја, али су ми јуче ударили санкције на кисео купус, наполитанке, хоклице и
хемијске оловке! Ја сам пошао баш од тебе да тражим повлашћени увоз тих преко потребних
артикала! Замисли нас без хоклица! (Показује на Венецијанку) Питај ову утегнуту.
СРБИН: Госпођо, имате ли ви можда неки плајваз! Не правим питање, може и дрвена незарезана
оловка!
ВЕНЕЦИЈАНКА: Боже, има стварно простака! Моји ренесансни преци би ме проклели да се
бавим нечим тако обичним као што је прављење оловака! Јесте ли чули за Сикстинску капелу, а за
Колосеум и Криви торањ у Пизи?! А и где да носим оловку?
СРБИН: Како где да је носите? У ту сукњу је отишло, брат-брату, више од 30 метара материјала, а
немаш где ставиш најобичнију оловку?! Боже, боже, какав сте ви народ?! За мене је и оправдано,
још нисам постао чланица ваше елитне и просвећене заједнице, али ви! Правите се паметни и
отмени, а немате најобичнију оловку!
СВИ: Немамо је баш зато што је најобичнија!
ХЕЛГА: Ето, имали смо добру вољу, али немамо чиме да потпишемо споразум! Морамо да га
одгодимо док се не испуни и тај услов, мислим, док се не нађу хемијске оловке! Хајд,, до виђења
свима! Разлаз!
КИНЕЗ (улази насећи са собом своје производе): Ви сте баш умислили да можете без мене да се
договарате! Те буђав сир, те мерцедеси, кобасице и лале! Ћинг Јанг Минг Синг Пинг Динг Донг
Брус Кус Ли је има! Код мене у радњи има и оно што нема!
СРБИН (пресрећан): Нас и Кинеза две милијарде! Помози, брате, Ћи Си...(не зна да понови име
Кинеза) Ми... Ма како беше?!
КИНЕЗ: Нема потписивања док не испуните наше услове!
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Maтуранти
Лица:
Матуранткиња Невена, 18 година, модерно обучена, стајлингом подсећа на Лејди Гагу
Мајка, 40 година, службеница и домаћица
Сестра, 12 година, основац
Петар II Петровић Његош, владика и песник
Исидора Бјелица, бестселер списатељица, крије лице иза великих наочара
Ана Карењина, јунакиња Толстојевог романа, обучена у раскошну хаљину
Вук Стефановић Караџић, сакупљач народних умотворина и реформатор језика
Ромео, Шекспиров јунак
Јулија, Шекспирова јунакиња, обучена у венчаницу
Татјана Ларина, Пушкинова јунакиња
Коштана, Борина јунакиња у шалварама и тесном прслучету
Дон Кихот, Сервантесов јунак
Росинант, Дон Кихотов коњ
Санчо Панса, Дон Кихотов слуга
Марко Краљевић, велики српски јунак
Шарац, Марков коњ
Лејди Гага, ексцентрична певачица у најнеобичнијој гардероби
Невидљиви свезнајући коментатор
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(Место дешавања радње: спаваћа соба матуранткиње Невене, модеран намештај, али је све по
соби разбацано. Књиге су на једној малој полици, а на столу се налазе лаптоп, лакови за нокте,
четка за косу, увијач за трепавице, ружеви, маскаре, дезодоранс, парфем, лак за косу, фен,
отворена велика кеса чипса, отворена дволитарска флаша кока коле. Одећа је разбацана свуда по
поду, а по кревету су разбацани јастучићи и три телефона.)
Прва сцена
(Невена улази у своју собу. Види се да је нервозна, али и да ужива у музици. Вади слушалице из
ушију. Чује се песма Лејди Гаге. Баца торбу, вади из ње неки папир, баца га, па га онда одмах
узима, гледа у њега љутито.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Ово није нормално! Да прочитам 30 књига до следеће недеље! Зар
она мисли да је мени само на памети српски језик! (Обраћа се публици) Ево, ово нам је дала
професорка српског језика за матурски испит! Видите ли овај списак, краја му нема! Шта ће мени
српски језик! (Чита са папира.) Шта ће мени овај Његош?! Како да о њему пишем кад никад
нисам ни чула за њега! (Загледана у списак чита) Ана Карењина – па је л' зна она да та књига има
пет кила! (Гунђа, чита шапатом.) Ревизор, Евгеније Оњегин, Проклета авлија, Хазарски речник!
(Како чита који наслов, све је нервознија, а онда љутња полако прелази у очајање) Јао, шта да
радим? Брзо ће матурски испит, а ја ништа од овога нисам читала! Шта да радим за овако кратко
време? (Очајно зове мајку) Мамааааа!
МАМА (прекорно): Зашто вичеш, Невена? Из нашег стана стално се чује нека галама! Комшиница
Раденка жали се да је добила тикове од гласне музике! Право да ти кажем и у праву је жена!
Претера га с том дреком!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Она нека ћути! Трује ме киселим купусом целе зиме! Роштиља на
тераси без престанка, све крпице ми смрде на димљено месо! Ја њој пружам сатисфекшн да слуша
бест оф д бест музику! А само да знаш, Лејди Гага има савршен глас, а тек стајлинг! За матурско
вече фали ми само пластичан шешир и бићу баш као она! (Као да се тек сад сетила, уплашено и
нервозно наставља.) А да, матурааааа! (Панично) Мама, мамице, шта да радим? Имам следеће
недеље матурски испит из српског језика, (глуми плач) а не знам ништа?
МАМА (зачуђено): Штаааа? Како, бре, не знаш, црна Невена? Па зар сам те зато ја у школу слала!
Зашто ниси читала?
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МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Како да читам? (Понавља љутито) Како да читам?! Не могу ја све
да стигнем! Знаш ли ти на колико СМС порука дневно треба да одговорим? Знаш ли?! (Гледа у
телефон) Ево сад ћу да ти кажем. Само сада до дванаест сати одговорила сам на 137 порука. Ево,
Јелена ме је звала, а од обавеза нисам стигла да јој се јавим. (Забринуто и нервозно) Можда је
девојка поломила нокат или јој је, (згрануто) не дај боже, неко на Фејсу окачио слику без
шминке! Када ћу са њом да се испричам! (Из беса прелази у плач, згужвани списак лектира даје
мајци) Од школе не могу да живим нормално! Оптерећена саааааам! (Показује јој списак) Види
колики је списак књига за матуру!
МАМА: Дај да видим! (Чита полугласно.) Стварно је списак велики! Је л' баш све ово мора?
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (охрабрена мајчиним одобравањем): Мора! Видиш ли сад како је
мени! Како ћу све то да прочитам, (отеже размажено) научим, напишем! (Са сигурношћу то
тврди и тражи разумевање мајке и публике) За једну недељу све то прочитати је немогуће!
МАМА (гледа и даље у списак): Чекај мало, Невена! (Досетила се) Како да све прочиташ за једну
недељу? Шта си до сада радила?
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (збуњена, ухваћена у лажи): Па, па...(Покушава да забашури лаж,
чешља косу и гледа мајку крајичком ока.)
МАМА: Колико ја знам, Вуково дело се учи у другом разреду. Роман „На Дрини ћуприја― сам
читала кад сам била трећи разред! (Чита списак књига и коментарише) Добро, Библију нисам
учила, у моје време је био комунизам, али све ове књиге са списка сам читала током целе средње
школе!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (одушевљено и раздрагано): Читала си! (Трчи ка њој и вуче је за
руку) Одлично! Седи да ми их препричаш! (Предомислила се, гура мајку из собе) Или, још боље,
иди напиши ми па да само подметнем и препишем! (Одахнула је зато што се снашла,
враголасто.)
МАМА: Свашта! Не пада ми на памет да то радим! Књиге у шаке па читај! Зашто сам кућу
напунила свим овим књигама? (Показује на полицу пуну књига и одлази демонстративно.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Мамаааааа, молим теееее!
МЛАЂА СЕСТРА (улази спремна да се чика сестри): Зашто вичеш, Невена! Зашто се свађаш са
мамом?
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МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Пусти ме на миру! Имам ја својих проблема! Имам много да читам
за матуру! (Показује јој списак) Види колики је списак књига! (Заједљиво да покаже да је средња
школа озбиљнија) Није ти то основна школа!
МЛАЂА СЕСТРА (мудро): Зашто да читаш кад имаш Интернет! (У пролазу, одлази) Имаш све
препричано на Интернету!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (иронично): Мудрица! Па ова моја професорка је сајбер професорка!
Све што је на нету она нађе, упореди и онда ми не гине кец! Оптужиће ме и за крађу ауторских
права! Не знаш ти њу! (Као да се досетила нечега, сама себи говори) Знам, зваћу Теодору! Она
сигурно има неку написану тему! (Телефоном зове другарицу) Теодора, ћао! Шта има? Аха, аха,
аха! Стварно? И шта он каже? Ма немој, стварно?! А ти? Аха, аха! Страва! То је рекао? Па он није
нормалан! Ха-ха-ха! Оооо! ОМГ! (Кикоће се, скоро да је и заборавила зашто је звала другарицу.)
А, да (снуждено), Теодора, да те питам нешто! Имаш ли можда неку тему вишка с ове
километарске листе за матуру? (Слуша Теодору.) Немаш, баш штета! Ко ти је писао? Тетка! Што
ја немам неку начитану тетку! Како ћеш да препишеш? Укуцаћеш у телефон! Стварно? Баш си
паметна! Па да, неће смети да ти одузме телефон, то је твоја лична ствар! (Одлучно одговара зато
што зна да је у праву она, а не професорка) И ученици имају нека права! Добро, ти си се
обезбедила, а шта ћу ја?! Ипак ћу морати нешто да прочитам! Какав смор! (Баца поглед на књигу,
узима једну књигу, окреће у у рукама и гадљиво гледа.) Ко још чита књиге?! Ајд ћаос!
(Чеша се својим дугим ноктима по челу као да размишља, гледа листу књига за матуру и
упоређује с оним што има на полици. Вади књиге и ставља на кревет.) Боже, како га није мрзело
да пише петсто страница! Ова је тешка пет кила, гарант! (Баца их с гађењем на кревет. Седа на
ивицу кревета и почиње да чита. Не може да пронађе најудобнији положај, врпољи се.) А, не
могу овако! Гладна сам! (Вади кесу чипса и једе. Наставља да чита, али јој је очигледно досадно.)
Баш сам жедна! (Отвара кока колу и пије). Укочих се у овом положају! Морам да легнем!
(Наставља да чита и после мало времена укључује радио, чује се песма Лејди Гаге). Како да читам
у тишини! (Наставља да чита, брише очи, зева, спава јој се. Заспала је, а књига јој је пала преко
лица.)
Друга сцена
НЕВИДЉИВИ КОМЕНТАТОР: Тог поподнева, изморена од куцкања СМС порука, ћаскања на
одмору, лакирања ноктију и размишљања о томе са којом торбом да упари најновије ципеле,
Невена је заспала. Оно што је избегавала на јави, десило јој се у сну. Невена је доживела блиски
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сусрет са бићима из омиљених књига своје професорке књижевности. Ха-ха-ха! (Чује се музика из
серије „Зона сумрака―.)
(Мрак. Невена спава. Неко улази. Светло се полако пали. На позорници се појављује Његош. Чују
се гусле. Вештачка магла ствара илузију снова и халуцинирања.)
ЊЕГОШ (самоуверен, скоро уображен): Бог вам помогао, јунаци! Дођох вам у посету из Црне
Горе! Братско српско племе дођох походити! Ој, Србијо (скоро па виче), колијевко јунака,
Обилића, Црнога Ђорђије! Карађорђе, јуначе бесмртни (патетично), ево дођох да ти претке
разговорим и књижевности научим. Чух, браћо моја драга (обраћа се публици), да је у вас неко
чељаде неразумно (карајичком ока показује на успавану Невену): нит’ радити, нит’ учити хоће!
Рекох тада, помоћи му треба. Чељаде још младо и невјешто, зла под небом што су сваколика маме
његову душу благородну! (Иронично) К'о овчица је та наивна душа, занијеће се и скренуће с пута!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Ма, је л' се то мени привиђа или је стварно овде неки поп?! (Трља
очи зачуђена.)
ЊЕГОШ: Нит’ је ђаво, нит’ су мађије, нит’ је нешто теже од обоје! Пред тобом је, ђевојко
спављива, владика црногорски, (поносито) Петар II Петровић Његош! Нема Црногорца који за
мене није чуо, нити уз гусле о мени запјев'о!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (љутито): Ало, чича, нит’ смо у Црној Гори, нит’ ћу уз гусле да
гудим! Ти си мало залутао (иронично), погрешно си скренуо с Ибарске магистрале. Црногорци
живе у Београду, ово је Параћин! Параћииииииииииииин! Ајде, пусти ме да спавам! (Покрива се
ћебетом преко главе.)
ЊЕГОШ: Виђи врага, страшно је слушат, шта говори ова ђевојчица! (Увређен њеном
равнодушношћу одједном повиси тон, скоро да виче.) Зла надживјех свјетска сваколика, дођох с
твојим незнањем да се борим!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (тргнула се од те вике, ништа га не разуме и гледа га глупаво): А!
ЊЕГОШ: Србисткиња драга на те се наљути, за твоја школска сагрешенија. Ти си школски
програм погазила, крвнички си лектиру бацила, ниједну књигу из торбе ниси извадила! За
правило лењост изабрала, у кафићу дуваном се тровала! Почину ти незнање на свеске, остаде ти
свједочанство без двојака, дневник си јединицама затровала!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (у чуду): А! Ништа не капирам!
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ЊЕГОШ (наставља не обазирући се шта она прича): Ти на шминкање своје право имаш, ал'
незнању стати ногом за врат, довести га познанију позитивне оцјене, то је твоја дужност
најсветија!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (види да се с њим не вреди расправљати): Ма све си у праву! Сад
бих мало да спавам! Ћао!
ЊЕГОШ: Страшна ђевојко, доклен ћеш спавати? (Нервозан, млатара рукама) Вражије јединице
свуд те оклопиле, нема брата, нит’ мајке, нит’ тетке начитане, да пожали, ка да би ти помога!
(Блаже) Чух да те је спопала матурска несрећа, тено кукаш како кукавица (иронично) и
проклињеш час школски по сто путах што на њега ти ниси одлазила. Дедер, сједи, да ти нешто о
себи казујем! (Седа у једну покретну фотељу, седа на неку плишану играчку која говори, тргне се,
вади је и загледа чудећи се.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (публици): Да га мало саслушам? Ваљда ће онда да оде? (Обраћа се
Његошу) Добро, ајде, слушам, мада те слабо разумем! Отежеш као Бобан Рајевић! (Дрско) Неће
моја професорка да ми да баш о теби да пишем!
ЊЕГОШ (крсти се): Бог те клео, ти дрзнице мала! Што ће то неслагање међу нама! Куда ћеш с
незнањем великим, су чим ћеш изаћ пред професорку и пред друге колегенице њене које испитују
доклен сунце грије! Оне мене воле к'о родитеље своје! (Викну изненада, Невена се тргне) Слушај
помно, млада главо, у образ си као земља доша! Ја сам био црногорски владика из племена
храбријех ратника. У родним Његушима пјевале су се пјесме о јунацима и сам сам рода јуначкога.
Стрико мој, владика црногорски, изабра ме да му будем нашљедник и ја тако учих да владам
поносном, никад поробљеном Црном Гором.
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (заинтересована преко своје воље): Откуда ти онда на оном списку
за лектиру? Био си и писац, а не само владика?
ЊЕГОШ: Док ме је за престо спремао, мој умни учитељ, Сима Милутиновић Сарајлија, и пјевати
ме је научио! Заволех поезију и књигу више од ичега! Још тада, док сам био млад и невјешт,
научих стихове склапати и јунаштво својих ђетића опјевавати! (Занесено) Ој, ђевојко Невена,
много сам читао, многе језике изучио и мудрости свију филозофа у једно дјело сабрао!
(Поносито) По том дјелу ме познаје читав мој род! (Тужно) Кроз Горски вијенац сам и о својим
мукама проговорио!
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МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (чуди се): Стварно? Зар си ти имао мука? Да сам на твом месту ја из
мора не бих излазила! А о чему си писао у том (радознала, оклева, застајкује, покушава да
правилно изговори) Вијенцу?
ЊЕГОШ: Беху се бијесна братства истурчила и на своју вјеру похулила. Бог је клео погане изроде
што је турска вјера међу нама! Ја тад стадох муку премишљати и грдне сузе пролијевати! Нит’ сам
спаво, нит’ јести могао док Црну Гору нисам од турске вјере очистио! О томе ти пјевам ја у
Горскоме вијенцу! (Еуфорично) О боју с Турцима, слободе наше крвницима!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА ( сад је заинтересована, тему препознаје): Баш је занимљиво, као у
Сулејману Величанственом!
ЊЕГОШ (много је љут): Није Сулејман за мога времена живио! О мени нијеси ништа знала, а
помињеш тог турског цара (љутито)! У шта се ова младеж промјетнула! Свијетло оружје сад су
Турцима серије! (Прекорно) Грдно си ме, Невена, сада ражалила! (Окреће се од ње и дури се.)
Нећу више с тобом говорити! Остај збогом и снађи се сама пред неумољивом професорком
српског!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Јао, извините, нисам ништа ружно мислила. (Правда се) Ја то тако,
не гледам ја те турске серије, ал’ моја баба Ружа не види добро слова, па јој ја понекад читам титл.
А и комшиница Раденка је наглува на лево уво и пушта гласно ТВ и хтео-не хтео мораш да чујеш.
ЊЕГОШ (љут, спрема се да крене): Да, да!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (забринута да јој не оде љут): Кажите ми бар шта сте још радили у
животу? (Покушава да му се улагује) Баш сте кул тип!
ЊЕГОШ: Збогом! (Чују се гусле.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Јао, што сам га наљутила! Баш је занимљиво причао! Шта ли је све
још у том Горском вијенцу? (Претура књиге по полици тражећи Горски вијенац. Леже опет у
кревет, отвара књигу, чита, али поново пада у сан.) Морам да га прочитам!

Трећа сцена
НЕВИДЉИВИ КОМЕНТАТОР: Уживала је Невена у читању Горског вијенца бар читавих пет
минута, а онда је поново утонула у сан. Није ни слутила да ће ове ноћи различити посетиоци из
паранормалне димензије ученичке лектире свратити у њену собу.
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ИСИДОРА БЈЕЛИЦА: Добро вече! (Обраћа се публици) Како то да мене нико није звао у овај
шоу?! Ја сам позната трендсетерка, глобтротерка, новинарка, светска путница, Пајкићева жена,
шеширџија и писац сто романа!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (трља очи, зачуђена): Ко сте Ви, госпођо?
ИСИДОРА БЈЕЛИЦА (раздрагано, имитира): Ја сам Исидора Бјелица! Бестселер списатељица!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (за себе): И ова је неки писац! (Гледа списак и врти главом) Читам,
али Вас, госпођо, нема на списку лектира за средњу школу!
ИСИДОРА БЈЕЛИЦА (згранута, видно патетично потресена): Нечувено! Ниједан од мојих
романа није на списку за лектиру?! Боже, боже, шта овај министар Вербић29 ради?! (Претеће)
Поразговараћу ја са њим! Сад ћу да се вратим!

Четврта сцена
(Улази Ана Карењина док се у позадини чује песма „Подмосковске вечери―. Њена дуга хаљина
вуче се за њом, има проблема док хода, те стално намешта корсет и локне, шета по соби, хлади
се лепезом, скида рукавице, разгледа. Обраћа се Невени која и даље спава, благо је додирује.)
Здравствујце! Дјевушка, хоћеш ли се пробудити? (Прилази јој и нежно је мази по коси.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (изнервирана и нестрпљива): Е, нема ми мира ове ноћи! Ко сте сад
Ви, госпођо?
АНА КАРЕЊИНА (зачуђена што није одмах препозната): Ја? Зар ме не препознајеш, дјевушка?
(Насмејана је, истура свој профил и крајичком ока очекује реакцију препознавања.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (одсечно и без двоумљења): Не! (Зачуђено је гледа) Зар би требало?
АНА КАРЕЊИНА (насмејана шири руке и окреће се): Погледај мало ме мало боље, душо! Личим
ли ти на некога?
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (загледа је, одмерава, врти главом): Без љутње, али ја се са таквим
цицама не дружим! (Слеже раменима, врти главом и намигује публици.)

29

ставити презиме актуелног министра просвете
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АНА КАРЕЊИНА (не одустаје): Ево, помоћи ћу ти мало! Ја сам врло позната! А? (Сада очекује
да буде препозната)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (размишља): Позната? (Сетила се) А, знам! Да нисте са Гранд
телевизије? (Гледа у њену дугу хаљину) Њихове певаљке се тако костимирају!
АНА КАРЕЊИНА: Не, не! Погрешно! Погледај моју хаљину, види ми фризуру! Сигурно ћеш ме
по тоалетама познати! (Сада очекује да ће коначно бити препозната.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Да Вам кажем у поверењу, госпођо, ал' да се не наљутите! (Говори
јој као у поверењу.) Да Вам дам ја своје две-три крпице да се у тим „тоалетама“ не брукате пред
рајом! (Као да јој шапуће на уво) Фризура Вам је аут. Те локне више нису у тренду, а и хаљина је
предугачка! Сигурно имате дивне буткице! (Лупа је по бутини и наставља раздрагано) Ајде да
Вас убацим у један мој шорц! (Задиже јој сукњу.)
АНА КАРЕЊИНА (брани се од ње): Не, не, драга! Mени је баш добро овако! Пошто се ти не
сећаш, рећи ћу ти ко сам ја! (Прави малу паузу с намером да је заинтересује и патетично
наставља) Ја сам Ана Карењина! (Очекује да се Невена запањи и одушеви.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (замуцкује зато што није баш добро чула име): Ана која? Њина....
Дрењина...?! (Тражи да Ана понови презиме) Како рекосте?
АНА КАРЕЊИНА (повишеним тоном): Карењина, Карењинааааа! Анааа Карењина! Мој муж је
Карењин! (Гласније говори и сад је сигурна да ју је Невена коначно чула и препознала, насмејана
је.)
МАТУРАНКИЊА (не препознаје је и сасвим је равнодушна): Никад чула! Да ме нисте с неком
другом рибом помешали? Ја сам Невена! Можда тражите моју прабабу Јевдосију? С њом сте
сигурно шопинговали по вашарима, по аутфиту би се то могло рећи! (Смеје се иронично и
одмерава је од главе до пете.)
АНА КАРЕЊИНА (уштину је за образ као од милоште, а у ствари јој се свети због тога што је
исмева): Ти си баш нека духовита дјевушка? Па наравно да тебе тражим! Рече ми Пјотр Петрович
Негош или, како ви Срби кажете, Петар Петровић Његош, да ти ништа не читаш и ни за кога од
нас, омиљених ликова свих србиста, не знаш! Морам признати, нисам му веровала! Мишљах,
хајде, њега ниси препознала, а и он је неки писац из државе која је велика као неко село у околини
Москве (са омаловажавањем), па се то просто очекује! Али, ти ниси препознала ни мене! Ниси
препознала најпожељнију Рускињу свих времена! (Извештачено и поносито) Ану Карењину!
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МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (вади списак за матуру): Чек, чек! Е сад сте ми познати! Ево и Ви
сте на списку! Сад сам се сетила!
АНА КАРЕЊИНА (прави се да не зна за тај списак књига): На каквом списку?
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Ма на овом за матуру! Све ово треба да прочитам за матуру! Ви сте
ту, на почетку, под бројем 5!
АНА КАРЕЊИНА (задовољно се смешка): Знам!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: И? Сад кад сте ме већ пробудили, бар ми нешто о себи реците! Да
имам информације из прве руке! Од нечега треба да скрпим две-три странице.
АНА КАРЕЊИНА (насмејана је и задовољна што јој тражи помоћ): Шта желиш да знаш?
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (зачуђено и помало љутито): Шта желим да знам?! Само оно што
ће професорку убедити да сам читала! (Обраћа се публици) А и она свашта пита! Те каква је била
хаљина, те где је живела, те с ким је причала, бла-бла!
АНА КАРЕЊИНА: Зовем се Ана. Имам 28 година и удата сам за Алексеја Карењина већ 9 година.
Наш брак је био уговорен и ја нисам могла да одбијем једног тако утицајног и богатог човека!
(Уздише.) Била сам лепа и млада, а он стар и ружан! (Уздише.) Грозила сам се његовог изгледа,
нарочито длака које су му расле из носа и ушију! (Гадљиво) Страшно! (Почиње да јеца.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (сажаљиво): Ма шта има везе! Немојте сада да плачете! Разумем
Вас у потпуности! (Одушевљено) Ви сте типична спонзоруша! Има код нас таквих колико хоћете!
Млада и лепа девојка у шеми је са старим, богатим и познатим бизнисменом или тајкуном!
Капирате?!
АНА КАРЕЊИНА: Ништа ја тебе нисам разумела! Шта је то спонзоруша? (Увређена) Ја сам
племкиња из породице Облонски!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Ок, не љутите се! Није то ништа ружно! Сан скоро сваке просечне
тинејџерке у Србији је да нађе неког гастарбајтера и оде у Шведску или Аустрију или неког
богаташа, власника мењачнице, бутика или печењаре! А да не говоримо колико су у тој шеми
популарни фудбалери! (Пауза, као да жели да резимира оно што је чула) Добро, имате новац,
немате љубав?! (Помирљиво) Па шта?
АНА КАРЕЊИНА (занесено и патетично): О, да, драга Невена, вољена сам ја и волим снагом
божанске љубави!
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МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (ирионично): Чекајте, красива! Малочас рекосте да вам је муж стар
и неиздепилиран (наглашено), а сад (имитира њу пискутаво) „вољена сам ја и волим снагом
божанске љубави“! (Као да се досећа да има љубавника, смешка се загонетно и прети јој
прстом) Срам Вас било! Имате љубавника!
АНА КАРЕЊИНА: О, немој ме осуђивати, молим те! То је било јаче од мене! Годинама сам
живела у сенци свог утицајног мужа који се према мени опходио као према још једном свом
пословном успеху. Мислила сам да ћу бити задовољна само улогом мајке и сву своју нежност сам
усмерила према свом осмогодишњем сину Серјожи. Али, када су нам се тог јесењег поподнева на
железничкој станици у Москви среле очи, (занесено и патетично) знала сам да без њега више не
могу живети!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (заинтересована): Јао, што је то романтично! (Знатижељно) Како
се зове тај фрајер? Је л' га знам?
АНА КАРЕЊИНА: Алексеј Вронски! Сумњам да га знаш, (са досадом) ти не читаш књиге! Такве
стасите коњичке официре не можеш да нађеш у (иронично) „Падрину“30!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Еј, па сад да се не вређамо! Имамо и ми неколико лепотана, ал'
хвала богу, не јашу коње! Него, кажите ми шта је даље било? Да ли Вас воли? Да ли га волите?
АНА КАРЕЊИНА: О, да! (Почиње да плаче) Али, мој муж је све сазнао!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Страшно! Је л' ангажовао детектива? (Смеје се.) Јесу ли вас
снимали и прислушкивали? (Нестрпљива и знатижељна) Што је то занимљиво!!!
АНА КАРЕЊИНА: Мој се живот распада, а теби је то занимљиво! (Плаче.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (нестрпљива, правда се): Добро, добро, извините што сам таква
глупача безосећајна! Ал' шта ћу! Много ме занима та тематика! Знате, моја комшиница Раденка
такође вара мужа! Њен муж то зна, али ћути зато што је љубавник електричар! Што да човек
плаћа мајстора кад не мора! И, шта је било после?
(Чује се писак воза.)
АНА КАРЕЊИНА: Шта је било после мораћеш да прочиташ у Толстојевом роману! Журим на
железничку станицу! Путујем далеко и никада се нећу вратити! Збогом! (Одлази уплакана.)

30

један популарни кафић у Параћину
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МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Па где оде ова жена?! Шта ли јој се још десило? Баш ме занима!
(Претура по књигама на полици тражећи Толстојев роман) Где ли је та књига? Ево је!
(Одушевљено) Једва чекам да је прочитам!

Пета сцена
НЕВИДЉИВИ КОМЕНТАТОР: Ана Карењина се упутила према железничкој страници
остављајући у нашој вољеној Невени тек пробуђену глад за знањем. Шта се десило са овом
симпатичном Рускињом и да ли ће она икада променити превозно средство, те са возова прећи на
авионе, копкало је нашу радозналу матуранткињу. Решена да прочита и овај роман, Невена је
држала отворене очи читава три минута. Од оговарања се човек највише умори! Зар не? Заспала је
блаженим сном који је трајао читавих шест минута! Ха-ха-ха!(Чује се писак воза.)
ИСИДОРА БЈЕЛИЦА (улази ужурбано, спушта наочаре да би је Невена препознала): Невена,
душо, ја сам, Исидора!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: А, да! Јесте ли разговарали са Срђаном31?
ИСИДОРА БЈЕЛИЦА (снуждено): Јесам. Човек је политичар, не схвата шта је то права
литература! (Поносито и хвалисаво) Мене читају све пензионерке! Ја сам више написала и од
Балзака и од Толстоја заједно! Дневно напишем по сто страница романа! Него, Невена, можеш ли
да ме ти (са додворавањем) убациш на тај списак и без знања Срђана Вербића?
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (незаинтересовано): Жалим, једва стижем да прочитам и ово, а и
није Вас препоручила моја професорка!
ИСИДОРА БЈЕЛИЦА (показује јој своју књигу): Душо, види како су лепе корице! Види ми слику!
Штампана је у седамнаест примерака!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (слеже раменима): Жалим! Довиђења!

31

ставити име актуелног министра просвете

87

Шеста сцена
(Чује се песма групе Сребрна крила „Јулија и Ромео―, свађа, лупњава, тресе се завеса, ломљава
стакла) Јао, Јулија, пусти ме! Боли! Не ударај ме! Јао! Нећу више!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: ОМГ, нема мени мира ове ноћи! Каква је то сад галама?
(Ослушкује.) Неко опет виче! (Узима метлу и њоме лупа о под.) Тетка Раденка, свађајте се с
мужем сутра, кад ја одем у школу! (Ослушкује, али онда схвата да свађа долази из њеног
предсобља.)
ЈУЛИЈА: Нећу, нећу и нећу! Шта си ти умислио! (Улази у собу дурећи се на Ромеа) Ако си
Монтаги, сви би требало да те слушају!
РОМЕО (очајан зато што не може да је умири): Али, драга, зар се нисмо договорили да ће нас
монах Лаврентије венчати вечерас у поноћ у параћинској цркви?
ЈУЛИЈА (љута): Па да, знам шта би ти хтео! Да се венчам инкогнито, да нико не види моју
венчаницу, да моје другарице не позелене од муке што сам се скоцкала као за насловну страницу!
Ти би хтео да ми нико не завиди! (Размажено плаче.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Ало, ало, друштво, смарате ме већ пола сата! (Строго) Јесте ли ви
то малочас викали?
ЈУЛИЈА: Ромео, кажи дотичној да се не меша у наш разговор!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Еј, мала, ово је мој стан и не сећам се да сам вас звала! Искулирај!
ЈУЛИЈА (прекорно Ромеу): Па где си ме то довео? Ко ти је ова рагаца32? (Љубоморна је, чуди се и
љутито гледа у Ромеа.)
РОМЕО: Карисима33, знаш шта смо обећали Шекспиру? (У поверењу, само Јулији) Кад већ
пролазимо кроз Параћин рече нам да свратимо до ње! То је она рагаца што ништа не чита и никад
није чула за нас!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Шта то тамо мутите? (Не чује их добро и сумњичаво их гледа.)
РОМЕО: Извини, Невена, моја карисима Јулија се мало збунила! Помислила је да си ти моја
бивша љубавница Росалинда! Мало је љубоморна! (Намигује као да јој се удвара.)

32
33

итал. девојка
итал. најдража
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МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (пита публику: Је л’ се то овај мени набацује?! Тебра, да чујем ко
сте и шта тражите овде? Ви сте трећи од ноћас!
РОМЕО: Ја сам Ромео Монтаги!
ЈУЛИЈА: Ја сам Јулија Капулет!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Никад чула!
ЈУЛИЈА: Сад разумем Шекспирову забринутост!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Ама ко је тај Шекспир? Ко сте ви, људи?
ЈУЛИЈА: Ми смо јунаци Шекспирове трагедије Ромео и Јулија! Шекспир је енглески писац! Црче
човек од бриге зато што ништа од његових дела ниси читала! Послао нас је да ти помогнемо да
положиш коначно тај матурски испит!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (заинтересовано): Из трагедије сте, рекосте?
ЈУЛИЈА (патетично): Да, из трагичне, жалосне и несрећне трагедије!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Стварно? Шта се трагично у њој десило?
РОМЕО: Волимо се (грли Јулију, а она је нервозна па се отима), али нам наши родитељи бране да
будемо срећни (очајно)! Ако нам не допусте да се венчамо, (очајније) убићу се!
ЈУЛИЈА: Ма не лупај, Ромео! (Удара га по рукама и леђима.) Убићу те ја ако се венчамо, а нико то
не види! Замисли, Невена, он (показује на Ромеа) хоће да се венчамо ноћас у цркви, ал’ без
присуства сведока!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Екстра!
ЈУЛИЈА: Шта екстра! (Љута на Невену) Немој да га подржаваш! Видиш како сам се дотерала!
Хоћу да ми цела Верона лајкује слику, (занесена, као да машта) а за бидермајер да се туку све
моје завидљиве другарице! Зашто да будем лепа ако то нико не види?
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (слеже раменима): Морам да признам да си у праву!
РОМЕО (очајан): Али, белисима, знаш да то неће дозволити твоји родитељи! Твој рођак Тибалто
је и онако бесан на мене због оне партије покера, а ако чује да сам с тобом у вези, избиће страшна
туча!
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ЈУЛИЈА (заједљиво): Ти се мало, дечко, плашиш? (Претећи) Како знаш и умеш обезбеди ми бар
директан пренос на телевизији! (Окреће се и говори Невени) Одувек ми је била жеља да играм у
неком ријалити програму!
РОМЕО (очајан): Невена, помози ми да је смирим, молим те! Знаш шта се десило на крају
трагедије!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Помогла бих ти ја, али нисам дело читала!
РОМЕО (удварачки): Само сада ме извуци из овог проблема и (намигује јој) одужићу ти се.
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (Ромеу): Тебра, не смарај ме више! Помоћи ћу вам! (Јулији, одводи
је на страну, а Ромео им се приближава срећан што ће Јулију убедити) Види, Јулија, ситуација је
оваква! Екстра изгледаш! Хаљина ти је врх! Била би штета да се венчаш у оваквој селендри, за
тебе су светла велеграда! Одложи венчање док не стигнеш, рецимо, ууууууу (покушава да се сети
у који град да их упути) Ћуприју! (Показује на Ромеа) Видиш да ти је дечко бесан као овца! Ако
ћеш да качиш слике на Фејс било би добро да ти младожења буде згодан! Нек' одмори мало, нек'
напуни батерије, нек' поврати снагу! Биће леп као Џастин Бибер до сутра! А? Шта кажеш?
ЈУЛИЈА (размишља, размажено врти главом): Добро, у праву си! (Обраћа се Ромеу претеће)
Венчање смо одлагали већ седам пута. Отрoв сам ти спремила ако ме и сад превариш! Полази!
(Излазе. После неколико секунди враћа се Ромео.)
РОМЕО (удварачки): Једва је се реших! Невенице, ти и ја бисмо могли сутра у неки кафић на
сокић! А?
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Јулијаааа!
РОМЕО (уплашено): Неееее! Немој да је зовеш! Идем одмах!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Е, овај човек је невероватан! Да ли ће се венчати? Баш сам постала
знатижељна? Где ми је та књига? Ево је! (Претура по књигама тражећи драму, почиње да чита.)

Седма сцена
НЕВИДЉИВИ КОМЕНТАТОР: Била је то дуга, непредвидљива ноћ за нашу матуранткињу.
Открила је свет неслућених Шекспирових интрига и није могла да чека до сутра. Нестрпљива да
сазна шта се овим свадљивим вереницима десило, читала је Ромеа и Јулију читавих седам минута!
Ха-ха-ха!
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(Чују се гусле у позадини. Из мрака храмљући излази Вук Караџић. У руци носи неку књигу, осврће
се и долази до краја позорнице.)
ВУК: Помаже бог! (Пита публику) Где сам ја то дошао? Рече ми Старац Милија да још сви Србљи
нису свикли моју ћирилицу писати! „Шта бенавиш, ђувегијо стара“, рекох му ја, ,, та ја још пре
двеста година то писмо сачиних и своме роду га даровах да се њиме служи! Немогуће да су га
заборавили! “ Милија воли мало да попије, (у поверењу) не узимам све за збиљу што ми каже, те
пођох то данас проверити!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (буди се, иронично): Ма слободно причајте, гудите, запевајте,
заиграјте, навикла сам ја на то! Сан ми се претворио у мјузикл! Ајде, да видим ко сте сада Ви!
(Гледа у списак) Мора да сте Ви тај Хомер?
ВУК: Не, нисам! Хомер је јелински пјесник и живио је у старој Хелади!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: А да нисте Н. В. Гогољ? (За себе) Ово Н. В. мора да је његово
величанство. (Вуку) Да ли сте његово величанство Гогољ?
ВУК (нестрпљиво): Не, нисам Гогољ! Н. В. су његови иницијали! Он је био руски писац и звао се
Николај Васиљевич Гогољ!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (као да је најзад открила): Знам, Ви сте сигурно овај Ф. Кафка?
(Вук врти штапом.) А Пушкин? (Гледа у Вука који одречно и нестрпљиво врти главом.) Мада,
говорите српски, да нисте можда Добрица Ћосић? (Гледа у списак, Вук сад љутито врти главом.)
ВУК (обраћа се Невени): Слушај, дјевојко, пјешке сам чак из пребогате Вијене у Параћин 34 дошао
само због тебе!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Пешке сте дошли чак ... одакле?
ВУК: Из Вијене, односно Беча!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Па што сте то радили, чича! Је л’ Вам се негде покварио
Еуролин35? Могли сте и авионом, возом! (Иронично) Баш живим на прометном месту!
ВУК: Нисам ја то тако свико путовати! Више волим пјешке ходити и са свим се народом сретати и
упознавати! На том путу волим пјесме записивати и различите мале народне умотворине!

34

Може се ставити и име града у којем се даје представа.

35

параћински аутопревозник
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МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (коначно је схватила): Па ја сам геније! Знам ко сте Ви! Ви сте Вук
Караџић! Како Вас нисам раније препознала! (Еуфорично, загледа га) Вашу слику је моја
професорка окачила на видном месту! Где год да гледамо вас видимо! У природној величини
позирате изнад табле, (намешта се имитирајући позе за сликање) са десне страна, између две
саксије са цвећем, ставила је Ваше слике ал’ у другој пози! ОМГ, коначно да Вас упознам! Да
нисте тако матори, помислила бих да се заљубила у Вас! Ма жена не престаје о Вама да прича!
Вук ово, Вук оно, Вук тамо, Вук овамо!
ВУК (заинтересован и поласкан): Шта је то конкретно рекла, то тамо, овамо, ово и оно?
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Па, добро, не знам баш тачно шта, ал’ сам запамтила да Вас
помиње дневно по десет пута! Прича она о Вама и кад предаје књижевност и кад предаје
граматику! Исписала је изнад табле нешто много паметно што сте рекли, као (присећа се као да
тачно цитирање није битно) „Пиши као што пишеш, читај као што читаш“ ил’ тако нешто
слично!
ВУК (исправља је самоуверено): „Пиши као што говориш, а читај као што је написано.“
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Е, то! Видите да знате! Често каже да се преврћете у гробу и
крстите кад ђаци нешто погреше! Ма жена је опседнута Вама!
ВУК (мило му је): У праву је сасвим та твоја професорка. Неки би рекли да сам ја за Србе више
урадио од било ког војсковође и политичара. Да не беше мене још бисмо се мучили читати и
писати!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (алудира на себе): Па, морам да признам, има неких који се и сада
муче да читају и пишу!
ВУК: Ма није могуће! Ја сам највећу сласт у књигама налазио! Код оваца сам по прашини писао!
Од псалтира и часловца се одвајао нисам! И путнике намернике, трговце и попове сам устављао
само да ми речу како се које слово зове! Ви сад све ове чудне машине имате! (Показује на
компјутер у њеној соби.) До књига можете ласно доћи, а и нису скупе! Видео сам и твоју школску
библиотеку, пуна књига, к'о лубеница семена! Сем библиотекара за њих нико други фатати се не
хте!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Знате ли Ви колико су ситна слова у књигама! (Показује књигу,
приноси је очима, шкиљи у њу) Чим узмем да читам, заболе ме очи као да имам коњуктивитис! А и
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нестрпљива сам по природи! Што да читам на 500–600 страница оно што је могло да стане у
двадесет! Знате, немам ја баш пуно времена! Нећу да ми друштвени живот трпи због књига!
ВУК (разочарано): Ја потего на једној нози чак из Аустије да те савјетујем, научим, а ти не можеш
читати!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (оправдавајући се): Не љутите се, нисам баш тако мислила! Ево,
читам ја! Почела сам Горски вијенац и баш је занимљив! Читам и Ану Карењину и стварно има
добрих фора! Страва је заплет! Ал’ баш не могу све за недељу дана да стигнем! (Сетила се) Кад
бисте Ви...Седите мало да ми још нешто о себи кажете! Кад бисте сутра пошли са мном до школе!
То би била сензација! Још да професорки кажете да сам Вам многооо, ал’ многооооооо добра
пријатељица, може и чукунунука! То би било страва!
ВУК: Драго моје дијете, ласно ћеш ти све што треба прочитати! Хвала богу, памети ти не фали!
Довољно је што си се мене сетила. Сјутра рано (даје јој књигу) приони на читање и не бој се
никаке муке! У овој књизи све о мени пише! Здраво ми остај! (Одлази, Невена остаје разочарана
што јој план није успео.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (очајно покушава да га наговори): Дајте, не фолирајте се! Па где
ћете сад? Напољу је мрак, клизаво је! Па шта сад да радим! Нико ми неће веровати да сам га
видела! Њој боље и да не причам! (Чита наслов књиге) Српски рјечник, 1818. година.
ВУК (окреће се на пола пута): А, да, умало да заборавим. Татјана Ларина није могла да дође!
Послала ти је ово писмо. Девојка воли да се дописује, а и разумем је, Русија је далеко! (Даје јој
Татјанино писмо. Невена отвара писмо и почиње да чита. У позадини се чује тиха музика –
„Ларина тема―, а из режије се чује глас друге девојке.)

Осма сцена
ТАТЈАНА:
Пишем ти – шта бих знала боље?
И шта ти више могу рећи?
Сад зависи од твога знања,
двојку на матури да л’ ћеш стећи.
Ал’ ако те мој савет мудри
бар мало тргне и узбуди,
ти се учења нећеш одрећи.
Да ћутим ја сам прво хтела,
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и за срамоту твог незнања
не би знао ни Пушкин сада!
Бар се надам
да ћеш опет књиге таћи
или да ћеш чешће моћи
да лектиру читаш сваке ноћи,
да се веселимо знању твоме,
о матури да не мислиш и да патиш
у испитне рокове дуге сама,
да ти буде задовољна и срећна мама!
Не могах да дођем тамо!
Ал’ нестрпљива ти си, знамо,
и тешка ти је књига свака,
а професори ничим не оправдавају,
твоје незнање теже од мрака.
Питаш се што не дођох у твој стан
као већина књижних јунака?
У степи мој живот траје,
не могах да те обиђем зацело
пут из Русије дугачак је.
Можда бих једном (ко ће знати? )
могла да свратим до Параћина36 града.
У снове бих ти долазила,
да ти лектира постане мила!
Твоје незнање ме је свуд гањало,
у глави ми глас Ане Карењине одзвањао:
„Дјевушка Невена књигу не хвата,
добиће кеца као врата! “
Не, ниси сан то снила,
јер чим сам то чула, ја сам знала,
сва премрла и успламсала,
да на матури нећеш проћи
ако не утишаш незнање што те гуши!
Зато ухвати књигу, олакшај својој души!
Можда су све то сање моје,
заблуде једне читалачке душе,
а сасвим друго суђено ти је…
Нек не буде тако! Што да у теби незнање царује!
Не помишљај да си овде сама
и да никог нема да те схвати,
не предај се и нек, се твоја воља не слама,
читај чак и ако ти друштво сврати!
Из тешког сна се прени,
Пушкин те чека на полици.
36

Ставити име града у коме се изводи представа.
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У његовој књизи и ја сам сама,
Татјана, најлепша Оњегинова дама!
Девета сцена
(Песма престаје, Невена склапа писмо и прилази полици с намером да пронађе књигу. Проналази
је, заинтересована почиње да је чита, али умор је већ учинио своје и она веома брзо пада у дубок
сан. Само што је заспала почиње песма Русе косе, цуро имаш. Улази Коштана и певуши песму.
Лупа у даире и буди Невену.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Сањала сам и до сада, али никада нисам имала овако озвучене
снове. ( Запањено гледа у Коштану) Ма ко то сад лелече?
КОШТАНА (говори на дијалекту): Немој се бринеш, девојче, ја сам туј! Коштана, ћерка на
Гркљана и Салче!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (запањено се смеје гледајући у њену одећу): Како се зовеш? Ко ти
даде такво име? Како рече да ти се зову родитељи? Боже, боже, шта ме је спопало ноћас?! Одакле
мени овакве фаце у сну! (Штипка се за образ, али никако да се пробуди) Да погађам, чула си од
Светог Петра или моје професорке српског, што му и дође исто, обоје ми ваде душу, да ја немам
појма из српског језика, па су те они послали да ме мало подучаваш? Је л’ тако?
КОШТАНА: Тако је, све је тако ки што рече! Дојдо чак из Врање да ти казујем куј ми беше татко
и да ти појем наше старинске песме како за лепотињу памет гори и изгори!
(Почиње да пева песму „Шано душо, Шано мори―, али је Невена прекида после прве строфе.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (не може да погоди њено право име): Како беше, Коса...Косано, или
већ како се зовеш! Ја се спремам за матуру из српског језика и књижевности, а не за аудицију у
емисији „Ја имам таленат“. Не умем ти ја, сестро, ни да певам ни да играм. Нарочито ми нису
занимљиви ти турски трбушни плесови. Погрешила си дестинацију, сиђи спрат ниже код
комшинице Раденке, она воли све Турке, посебно Сулејмана. Можда она жели да усаврши те
вештине! (Врти стомаком, имитира трбушне плесачице.)
КОШТАНА: Не, девојче, баш дојдо с теб да се разговарам! Ти ли си Невена, ћерка на Драгана и
Весну Симић?
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Да!
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КОШТАНА: Па теб тражим! Бадава ти све ако за мен, ниси чула! Сас твоју професорку сам ки
рођена сестра! Понајвише од сви она мен заволела и без мен на матуру не помишљај д изиђеш! Ја
сам ти главна играчица и певачица у дело кое написао Бора Станковић!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Ма немој! У мојој лектири су само неки маторци, попови и јунаци,
баш да видим да ли те има! (Гледа папир са матурским темама, чита и изненађено каже) Види,
ту си и ти!
КОШТАНА (сигурна, насмејана): Ја сам истину казујем!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Па шта си ти тако посебна да се о теби пишу књиге?! Сви ви
ликови из књига имате проблем са стајлингом! (Хвалисаво) Ја сам ту, скромно ћу да се похвалим,
као Долче и Габана! (Загледа је и смеје се њеном стајлингу) Коштано, таква не излази на улицу,
као бога те молим!
КОШТАНА: Ма знам ја тој, ал’ тако се у мое време носило: шалваре и тесно прслуче да ти пуцав
груди! Сас шебој сам косу мирисала! У Врање је таки адет био. Ја сам певачица и играчица, сви
мен познаву! Ће се мушки, већ домаћини људи, избиу за мен. Све то за мен полудело, оца, мајку,
жену, децу оставило сам да ме слуша! Иако сам ја Циганка, мен је мати научила да низ мое лепо
грло пушћам глас ки славуј, али поштена да биднем!
(Из даљине се чује нека галама. Неко дозива Коштану, прети да ће је пронаћи.)
НЕПОЗНАТИ ГЛАСОВИ: Кошто! Коштано! Де си? Немо да бегаш! Ће те пронађемо! Асан те
чека туј! Не мож д избегнеш!
(Чују се пушке. Коштана одједном мења расположење, бледи, снебива се и уплашена прилази
Невени.)
КОШТАНА: А песма је моја голема! Певам и играм, ал’ велики бол болуем! Помагај, слатка
Невена, да си избегнем од голему несрећу! (Поче да плаче.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Еј, ја имам матуру, ја сам у невољи! Шта то сад значи? Ја сам
угрожена страна, ти си лик из књиге, како ја теби да помогнем?
КОШТАНА: Извуко се за лечка сам, реко газда Арси да ти помогнем и прозборим две-три речи!
Зато ме он пушти из апсу ди ме фрљи да чекам младожењу, Асана из Бање! (Плаче.) Нећу се
удавам!
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МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (зачуђена, али и уплашена): Побегла си из затвора?! Па где баш код
мене?!
КОШТАНА (веша јој се о ноге, клечи): Спаси ме, слатка Невена! Руку, ногу ћу ти целивам! Ако!
Само ме ти не дај, па и земљу где ти ступнеш и то ћу да целивам.
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (гура је од себе): Боже, боже, шта ме снађе! Дођи овамо, сакриј се
ту, а ја ћу да вирнем кроз прозор! (Одлази до прозора, осматра) Отишли су! Можеш да изађеш!
(Коштана излази, дрхти као прут.)
КОШТАНА: Фала ти, слатка Невена!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Ајд, сад истину на сунце! Да ли те тражи хашки суд? Зар за да ти
будем јатак!
КОШТАНА: Тој беше Арса, прецедник општине и његови пандури! Ја нисам ништа крива! Певала
сам и играла сас мајку и оца и тако сам нас сас леба ранила! А онда пуштише глас да ја (као да се
и сама згражава над нечим таквим) мушке, чак и домаћине, оне старие, заводим и да им дукати
узимам. Протераше нас у Турску, а кад се виногради обраше, сас оружје нас отеше од Арнаути и
доведоше опет да певамо. Просио ме тај Асан, од кога бежим, сто пут, ал’ га ја нисам тела.
(Патетично) Тела сам да живим слободно ки птичица, да певам и да се веселим! Замиловала сам
се и сас Стојана, сина од хаџи Томе и он је тео за њег да с удам! (Плаче.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (заинтересована): И? Шта си му одговорила? Миловали сте се и
шта је било после?
КОШТАНА: Одбила сам и њега! (Плаче.)
МАТУРАНТИКАЊА (изнервирано): Глупачо глупа! Извини, нисам хтела да те вређам
(сажаљиво), ал’ што си га одбила? Је л’ леп?
КОШТАНА: Јесте!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Је л’ те воли?
КОШТАНА (патетично): Воли ме!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Је л’ га волиш?
КОШТАНА (јаче, очајније, патетичније): Волим га!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: И, што је у ствари најважније, да ли је богат?
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КОШТАНА (одједном престаје да плаче, набраја веома прецизно): Јес! Има кућу, магазе, ливаде
и винограде, огромну воденицу!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: А печењару ил’ бар мењачницу?
КОШТАНА: Не знам шта има још! То мен, није важно! Не желим сам да постанем Асанова жена!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Добро, шта ћеш даље да радиш?
КОШТАНА: Не знам, нисам до краја прочитала драму!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Па нисам ни ја, али, веруј ми, сада си ме до коске погодила. Једва
чекам да је прочитам!
КОШТАНА (очајно): Шта ће с мен да бидне?
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (размишља): Дођи овамо! Видиш ли ону плаву ограду! Баш ону!
(Показује јој кроз прозор) Тамо ти је базен „Престиж“37, у ствари то ти је као дискотека,
(Коштана врти главом зато што не зна шта је то, па Невена даље објашњава) фолкотека,
свадботека, вриштотека! Тамо за тебе има посла! Чим те буду видели, добићеш ангажман за
две-три недеље, стан и храна се подразумевају! Примири се тамо и чекај да те обавестим шта је на
крају књиге било! Здраво! (Испраћа је.) Где је та књига! Добро је, није дебела! Баш ме занима шта
ће да се деси!

Десета сцена
НЕВИДЉИВИ КОМЕНТАТОР: Несрећна љубавна прича ове Борине јунакиње дубоко је ганула
нашу матуранткињу. Решена да јој помогне, Невена се латила читања, али не задуго... Наставила
се инвазија са свих страна света, овога пута из Шпаније...
(Чује се песма Рамба Амадеуса „Дон Кихот и Санчо Панса―. Излази Дон Кихот који млатара по
ваздуху као да се са неким туче. Санчо Панса га прати и виче: „Но, патрон! Но, патрон,
порфавор! “ Коњ, два глумца у костиму коња, креће се у ритму музике, млати главом и врти
репом. Њих двојица само пролазе позорницом.)

37

параћински базени у којима често гостују фолк певачи, симбол неукуса
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Једанаеста сцена
НЕВИДЉИВИ КОМЕНТАТОР: И ми Срби коње и јунаке за трку имамо! Само што су насртљиви
Шпанци замакли иза угла, Невену је посетио, право из средњег века, највећи јунак, најјачи човек,
највећа пијаница, највећа изјелица, највећи кавгаџија! Ма човек у свему нај, нај! (Чују се опет
гусле, Марко улази са Шарцем. Шарац је исти онај коњ који је коришћен и за Росинанта, само му
треба у међувремену налепити беле флеке)
КРАЉЕВИЋ МАРКО: Помоз Бог, добри јунаци! Знате ли ко сам ја? (Публика одушевљено
одговара на ово Марково питање.) Ја сам Марко, син краља Вукашина и Јевросиме. Али, сигурно
нема ниједнога Србина који моје име не зна! Јахао сам чак из Прилепа на свом коњу Шарцу да
бих овде са њом (показује на Невену) поразговарао. Дошао сам по други пут међу Србе желећи да
их уверим да нисам мртав и да их, у ова мутна времена, нисам заборавио. (Обраћа се Невени)
Девојко, дедер похитај, какав ли си то сан уснила кад се тако ти будит, не можеш?
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (буди се): А? Ко си сад па ти?
КРАЉЕВИЋ МАРКО: Јеси ли спремила овујнског меса и мехове вина? (Гледа у кесу са чипсом и у
флашу кока коле и мршти се.) Може ли се ово заложити? (Проба кока колу и умало се не угуши,
пљује око себе, љути се.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Да ли Вам је ок? (Гледа у кесу са чипсом и у флашу сока и са себе
говори) Све ми поједе!
КРАЉЕВИЋ МАРКО: Ја не могу причати, а још мање ратовати ако се добро не напијем и не
наједем. (Узима из своје торбе мех вина и отпија, а онда узима месо и једе. Ово све глумац мора
карикирати.) Многи кажу да сам тешка пијаница и изјелица, а не питају оклен ми оволика снага,
одакле расту моје мишице кадре да носе тешко свијетло оружје!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Стварно сте уфурани, мада Вам је стајлинг мало проблематичан.
(Узима дезодоранс и прска око себе да неутралише непријатан мирис. Загледа га, пипка му одећу,
косу, бркове.) Не би Вам шкодио један купањац, (прска га дезодорансом) шишање под обавезно, а
о аутфиту да не дискутујемо! Једноличан Вам је колор, погрешни дезени, нигде ни једна
апликација. Баш нисте у тренду! Мада Вам је то крзно ин!
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КРАЉЕВИЋ МАРКО: А? (Сада је дошао ред на њега да се запрепасти зато што је ништа не
разуме, обраћа се публици) Да ја нисам овде залутао? Је л’ ово Параћин, да ли је ово још увек
Србија или се врази свуда појавише? (Публици) Ова девојка ко Млечани говори!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (нестрпљиво): Нисте погрешили, ово је Параћин! А зашто сте
дошли? Требало би да спавам!
КРАЉЕВИЋ МАРКО: Јуче мени ситна књига дође. Кад ја виђех шта ми књига каже, ја одлучих да
сад овде дођем. Почуј мене, девојко малена, слушај сада шта ти зборим вако, мене су сад код тебе
оправили да ти нешто о себи казујем. Вера моја тако ми помогла, ја ћу тебе научит, ваљано да ти
сутра на матуру пођеш. Здраво пођеш и с двојком се вратиш! Да не кукаш као кукавица што ти не
знаш ко Марко бијаше! (Задовољан што је срочио овакве стихове) Ааааа, како слажем стихове!
Боље и од Тешана Подруговића! (Тражи од од публике да га подржи.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Нема мени спавања вечерас! (Узима списак за матурски испит) Па
да, и он је на овом списку! Ајде, причајте! И Вас моја професорка воли!
КРАЉЕВИЋ МАРКО: Моја је сабља увек жедна турске и насилничке крви. Мој буздован удара у
плећа тлачитељима раје! Ничији слуга нисам био, нити ћу икад дворити икога! Не зазиру само
Турци и Арапи од мене, чак и горске виле, које се разумеју у лековито биље, уплаше се на помен
мога имена. Највише волим да јездим Мироч планином са својим побратимима. Њих волим као
свог брата Андрију, као своју мајку која ме је увек право саветовала: „Немој, сине, говорити
криво, ни по бабу ни по стричевима“. Као свог ујака Момчила од којег сам наследио снагу тела и
духа. Ипак, мој коњ Шарац ми је (чује се њиштање коња) најмилији пријатељ. На њему јездим
планином, с њиме пијем ладно вино, кад досади четовање разговарамо као стари знанци. А када
дође време умирати, мој верни Шарина умреће са мном. (Шарац почиње да бежи, а Марко га
држи једном руком и прави се да се ништа не дешава.)
„Како бих се са Шарцем растао,
Кад сам прош'о земљу и градове,
И обиш'о Исток до Запада,
Та од Шарца бољег коња нема,
Нит' нада мном бољега јунака?
Не мислим се са Шарцем растати
Док је моје на рамену главе.“
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Одсећи ћу му главу да не допадне Турцима у руке, да не чини Турцима измета! (Шарац се опет
отима зато што не жели да умре.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (заинтересовано): И? Шта је било даље?
КРАЉЕВИЋ МАРКО: Гладан сам! На трпезу си изнела само ову црну воду (гадљиво показује на
кока колу) и ово лишће (мисли на чипс) што задављује. Када спремиш праву рану за ваког јунака,
ја ћу теби опет доходити! Дотле читај јуначке песме и све ћеш о мени сазнати! Остај здраво,
неразумна женска главо!(Одлази и не обазире се на то што га она моли да остане.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Стани, Марко, стани! Па ниси ми све рекао о себи! Где си умро?
Када си умро? Оде! (Публици) Баш занимљив неки тип. Као Конан Варварин на српски начин!
(Претура по књигама на полици.) Где су ми те јуначке песме? Одмах ћу све да прочитам!

Дванаеста сцена
(Чује се фолк музика у позадини — предлог „Топ десет најлошијих фолк песма―, песма „Кеш,
кеш―. Шкрипе аутомобилске гуме, лупају врата, улази напирлитана дама, кич обучена, много
накита и шминке, високе ципеле у којима једва хода и посрће у изазовној гардероби.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (нервозно): Опет треште народњаци! Сигурно се вратила она
Коштана!
МИНИСТАРКА (сирова, извештачена и неукусно обучена жена): Здраво, девојче! Није Коштана,
већ ја, Живка министарка!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (љута): Е, сада је превршило меру! Госпођо, ове ноћи ми је сан
врло немиран! Преврћем се по кревету, а кроз моју собу прошло је све што је икад поменуто на
часу српског језика! Још ми је фалила и министарка! Не желим да имам везе с политиком!
Разумете?
МИНИСТАРКА (говори косовско–ресавским дијалектом:) Де, де, не љути се одма! Нисам ја
дошла због политике! Мој Сима је већ месец дана министар и на то место ће остане још најмање
два-три месеца, а ако Анђелина Маркел и Барка Обама аминују и цео мандат! То је државна
тајана! Сима ми рек'о да ником не казујем! Oва моа фризерка ваљда неће ником да прича! И ви да
ћутите! (Обраћа се публици) Ију, свашта причам!
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МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Чујем и ја да свашта причате! (Иронично одмерава њену гардеробу)
Чега сте ви министарка? Лошег укуса?
МИНИСТАРКА: Ма, драга моја, нисам ја министар, ја сам министарка, жена министра Симе
Поповића!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Ваш муж у ствари има функцију! Дакле, ви ништа не радите!
МИНИСТАРКА (запањена): Како ништа не радим!!! Ја имам посо преко главу! Знаш ли ти колика
ми је кућа?! Сам песто педесет квадрата цирка има први спрат, наравно, без базена! Не мог ју
обиђем ни за сат време! Стално треба да надгледам собарице, куварицу, да зовем возача кад гуђ
негде кренем! А о пријемима, забавама и модним ревијама да не говорим! Угои се од силни
швецки столови! (Пипа се за стомак.) Чалабрцни там, чалабрцни овам и дођо до сто кила! Јела
сам живу рибу на пријем код јапанског амбасадора, сам што ми није у уста промрдала! (Иронично)
Кажу Јапан је сила, а овам служе непржену рибу! (Не може да погоди тачан назив јела) Неки
куши, муши, буши, (муца зато што не зна како се јело звало, Невена још добацује: Суши!) а
можда била и штука! Нисам запамтила како се зове та риба! (Мала пауза и наставља да набраја)
Чек, чек, даље да виш каке су ми још обавезе! Сваког дана се бар по два сата шминкам! Јес да сам
затезала подваљак, шприцали су ме и сас ботокс, па ми сад све масно, прођи сас руку низ мој
образ! (Узима Невенину руку и њоме прелази по образу.) Нос ми био ки у Исидоре Бјелице, а сад
прав ки код Мајкла Џексона, ал’ док је био жив! Виш ову бразду на чело, била је ки ров! Ту сам
ушприцала мас од кита и сад се скоро не примећуе! (Показује на груди) Ово кошта две иљадарке!
(Показује на друге делове тела) Ово кошта иљаду, ово триста, а ово (пући усне) седамсто евра! Па
да не претерам, уложила сам у себ бар пет иљаде! Евра, па то се подразумева! (Плачно и као да се
правда) Адј, сад ми кажи да л паре паду сас неба! Све то мора да мучно заради мој Сима! Куј
такав живот није живео, он не зна шта е мука!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Госпођо Живка, покушавам да Вас разумем, али ми то не полази за
руком. Многе жене у Србији немају тих Ваших мука. Оне час посла среде стан (иронично), на
пријеме је и не зову, имају плату двадесет хиљада (Живка је изненађено погледа на помен пара),
али динара (Живка је сад разочарана зато што су динари у питању), и липосукцију од глади!
МИНИСТАРКА (као да им завиди): Срећнице! Што би ја волела мало да гладуем, (пипа стомак)
бар д истањим стомак! А, умало да заборавим! Рекоше ми да имаш ускоро неки испит у школи,
шта ли?
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МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Да, имам матурски испит из српског језика! Шта се то Вас тиче?!
МИНИСТАРКА (као у поверењу): Па, чу да се то прича овам међ нама по књигама од разни
писци! Сви су дигли руке од теб! Његош, Толстој, онај што кривље, како беше (присећа се) Вук,
ваљда, сви кажу да ниси ништа читала и да ништа не знаш! Оговару те сам пуца!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (снуждено): Па то је тачно! Ал’ тетка Живка, не знам шта да радим!
Ево, читам целе ноћи, али сад не могу да стигнем! Тек сад видим да су књиге стварно занимљиве
и баш ми је жао што нисам раније почела да читам! Ал’ шта је, ту је! Све моје другарице су се
некако снашле! Теодорина тетка је професорка српског језика и већ јој је све написала!
(Разочарано) Ја немам никога!
МИНИСТАРКА: Како немаш! Бож сачувај! А шта сам ти ја?! Сад ћу д окренем Симу да му
наложим да ти среди ту оцену! Па што е министар кад не може једну оцену из српског језика да
поправи!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (уплашено): Немојте, тетка министарка!
МИНИСТАРКА (Невени): Не секирај се ништа! (Узима телефон који је ставила у свој отворени и
дубоки деколте и зове мужа) Ало, Симо, шта радиш, де си? Одма прекидај ту седницу владе,
ваљда сам ти ја битнија од премиера! Ниси ти, Симо, там једини министар! Нек те неки замени!
Шта, шта ти је сад то буџет? Нек приме плату следећег месеца! И онако нису заслужили, муче ову
јадну децу (намигује Невени и гледа у професоре из публике) с неко читање! Симо, немо те
опомињем! Зовни брже министра просвете, нек он зовне неку, чек да питам како се зове...
(Невени) Како ти се зове професорка?
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Зорица. Али то, тетка министарка, неће да упали, не знате Ви њу...
МИНИСТАРКА: Та професорка се зове Зорица и предава ... (Невени) Како ти се зове школа?
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Технолошка школа.
МИНИСТАРКА: Предава у Технолошку школу. Јеси запантио? Учукај у тога лапатопа ако не мож
се сетиш! Вааааажно је! И већ кад зовеш, немо да зовеш за двојку! Ко не може баш петица, нек да
и четворку! Па припрети, што си влас! Симо, немо долазиш код куће ако то не завршиш! Си чуо?!
(Прекида му везу. Лупа дланом о длан као да је завршила посао.) Сређено!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (несигурно): Хвала, тетка министарка, да не погоршамо ситуацију?!
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МИНИСТАРКА (сигурно): Куј ти шта може кад си влас и министар! Министар влада сас народ, а
министарка сас министра! (Смеје се грохотом, све се на њој тесе.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Хвала, тетка министарка! Али мене је мало срамота од професорке!
Ипак ћу ја све да прочитам, занима ме шта је било са Вама на крају.
МИНИСТАРКА: Каки крај?! Куј је једном министарка, тај не мож ни на крај да будне ништа
друго! И кад мој Сима падне сас влас, он ће се поново там да с укачи кад-тад! Није се он за ову
партију привенчао ки за мене! Нек сачека да види куј ће да победи, па нек се учлани у ону што
победила! Ајд, здраво! Заказала сам депилацију ови мустаћи! (Показује на науснице.)
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Здраво! Где ми је тај Нушић? (Узима књигу.) Сад ћу видети да ли
ће госпођа Живка заувек остати министарка!
Тринаеста сцена
НЕВИДЉИВИ КОМЕНТАТОР: И тако је потрајало до зоре. Дефиловали су Невенином собом сви
књижевни ликови који су, тамо далеко, на прашњавим страницама књига, које није желела да
отвори, чекали да буду пронађени. Уз њихову помоћ Невена је открила како и ђачка лектира може
да буде узбудљива, забавна и поучна. Некада јој је најбоља другарица била Теодора, а сада је то
постала књига! Била је довољна само једна ноћ да се од модног гуруа добије књишки мољац!
(Чују се кукурикање, галама, аутомобили, водокотлић.)
МАМА (улази у Невенину собу): Ти си будна у девет сати! Шта ти је? Дај да видим имаш ли
температуру? (Пипа јој чело.) Немаш! (Згрануто) Ти читаш?
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Мама, сметаш ми! Видиш да сам заузета!
МАМА: Видим, али својим очима не верујем! Ти читаш?!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Не варају те очи! Књиге су баш занимљиве! У њима има много
лепих, храбрих и талентованих људи! (Телефон јој звони.)
МАМА: Невена, чујеш ли телефон?
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (незаинтересована за телефон наставља да чита): Нека звони!
МАМА: Можда је нешто важно?
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА (гледа у телефон, али се не јавља на позив): Ма то је само Теодора!
(Наставља да чита.)
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МАМА (штипа се за образ): Шта се то с тобом десило за једну ноћ! Јуче ниси могла с миром
поред књиге да прођеш, а камоли да је у руку узмеш! (Задиркује је насмејана) Данас још и читаш!
Ти си се стварно уплашила лоше оцене на матури!
(Чује се звоно на улазним вратима. Мама одлази да отвори врата.)
МАМА (згрануто улази са Лејди Гагом): Види ко ти је дошао! (Невена само баци један поглед на
Лејди Гагу и наставља да чита.)
ЛЕЈДИ ГАГА (говори мешавином српског и енглеског језика, српске речи изговара енглеским
акцентом): Hello38! Турнеју сам прекинула зато што сам чула да си почела да читаш! It's terrible39!
Your mum40 каже да више не одговараш на calls and mesages41, не бринеш about your stylling42, да
ти зезање више није important43! Horrible44! Па ти си сигурно sick45! OMG46! I will47 певати for48
тебе једна моја song49! (Пева песму Telephone50.)
(Све време док Лејди Гага пева, Невена чита и не обраћа пажњу на њу, мама игра неспретно
покушавајући да имитира Лејди Гагу.)
ЛЕЈДИ ГАГА: Невена, ти мене very disapoint51! Ти read52 зато што мора! То није аlright53!
МАТУРАНТКИЊА НЕВЕНА: Није тачно! Ја не читам зато што морам, већ зато што то волим!
Схватила сам да је сва мудрост света скупљена у њима! Увидела сам да, читајући књиге, могу
живети животима принцеза, ратника, несрећника и срећника! И, да парафразирам чувеног
Доситеја, а и све своје професоре, књиге, књиге, другови моји драги, а не ТВ и Фејсбук! (Уз песму
Лејди Гаге глумци излазе и поклањају се публици.)

38 енг. Здраво!
39 енг. То је страшно!
40 енг. твоја мама
41 енг. позиви и поруке
42 енг. о свом стајлингу ( изгледу)
43 енг. важно
44 енг. застрашујуће
45 енг. болесна
46 енг. О мој боже!
47 енг. ја ћу...
48 енг. за
49 енг. песма
50 енг. телефон
51 енг. врло разочарала
52 енг. читаш
53 енг. у реду
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Прилози аутобиографији

У мом животу нема толико догађаја од којих би могла настати нека опширније епска врста.
За исцрпну аутобиографију довољно је ових пар страница. Писање о себи увек представља велики
ризик да читаоцима досадите и пре него што су почели да читају оно што сте написали. Елем,
кренула бих од почетка! Рођена сам једног мартовског дана у старој параћинској болници. Веома
рано буђење (4 и 30) натерало ме је на плач којим сам преклињала бабицу да ме пусти да још мало
одспавам. Хтела сам да проведем барем још два дана у мајчином стомаку, па да се 21. марта лепо
родим као нека малена овца (читај: Ован). Али, моја мајка није била била мајка Александра
Великог и уздржавање од порођаја није палило код ове уплашене труднице. И тако се родих у
знаку Риба.
То није било прво разочарење ни за мене ни за моје ближње. Катастрофа – прво па женско!
Породична традиција је доведена у питање, огромно наследство се види као упропашћено! Чула
се и сажаљива констатација да за жену нема среће у браку! Ипак, не прогласише ме вирџином на
моравски начин јер су све наде биле упрте у следећу принову. Три дана после мог рођења мој
отац, који је пијан певао испод болничког прозора „Роди ми, драга, сина“, отишао је у војску.
Пропустио је ноћна устајања, запирања, прве кораке и прве речи свог прворођеног детета. О
периоду између друге и шесте године више би знала да вам говори моја родбина, али знам да они
памте само ружне детаље (побила се, разбила, ударила, опет се побила). Али, како ја у својој
аутобиографији водим главну реч, верујте да не претерујем кад кажем да сам била чудо од детета!
Није се ту радило ни о каквој умешности у цртању, писању или математици. Ја сам била рођени
фудбалер!
Моја дадиља, чукундеда од 96 година, солунац, упутио ме је у тајне овог спорта. Ваљда ни
он није могао да прежали што од мене у нашој династији отпочиње доминација женскаћа (шест
чукундунучади му је било женског пола)! Сваког дана, каскајући за њим, одлазила бих на сеоско
фудбалско игралиште, али не због фудбала (и да смо хтели у игру, не би нас пустили), већ да
бисмо велику њиву пшенице чували од најезде! Није то била класична најезда скакаваца или
птица од које се браните тако што неку мотку обучете у демоде крпице. Ове штеточине ништа
није могло уплашити! То је била најезда фудбалера! Излети се неки фудбалер, мој чукундеда их је
звао фићфирићима, и, уместо у мрежу, лопту убаци у дедину пшеницу! Онда судија свира прекид,
играч иде по лопту, одуговлачи да је нађе, време одмиче, а фићфирић гази тамо-овамо хлеб наш
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насушни! Ово је мог чукундеду Ђорђа много љутило. Претио је штапом гломану (што није боље
хватао лопту), судији (што није свирао прекид пре шута), публици (што апаудира и скандира увек
кад лопта полети према голу, односно његовој пшеници), а фудбалера трагача знао је да потера и
штапом! А онда се досетио! Чим би лопта зашла у дедину „половину“ – њиву, он би ми
командовао да је што пре ухватим. А ја сам се, попут правог голмана, бацала на њу као да смо на
неком светском првенству. Плен (читај: лопту) бисмо трпали у неки џак и носили кући. Отада су
фудбалери изреку „игла у пласту сена“ променили у „лопта у Ђорђевој пшеници“.
У школи се није баш много ценила та моја сувише утренирана голманска способност, а
није више ни било чукундеде да ме заклања од врућих ћушки, те сам своју природну снагу
усмерила ка другим циљевима. „Учити, учити и само учити“ била је високофреквентна узречица
мојих родитеља. Мој мото је у то време постала реченица „Ко се бије, најјачи је“. Такав
одбрамбено-нападачни став ми је случајно наметнула Снежана, по мишљењу учитељице,
девојчица као створена да дели клупу са мном. Стално смо опробавале умешност у цепању књига
и савезака, час мојих, час њених, а ја сам јој коначно на крају првог разреда доказала да са мном
не треба започињати кавгу.
Течно читање сам увежбала на новинским чланцима листа „Политика“ који је мој деда
свакодневно куповао. Породица се окупљала око малог читача који је, не знајући ни шта изговара,
уживао у пажњи и дивљењу својих укућана. Тада сам открила моћ речи и заљубила се у њихову
истинску лепоту! У почетку су ту биле незаобилазне теме о вољеном Титу које сам фабриковала
чисто због ширег народног уздизања на прославама 29. новембра, 1. маја и осталих црвених дана у
календару. Онда сам се окренула поезији срца и почела да уздишем и шмрцам маниристички
заљубљена. Неки су те жалопојке објављивали по новинама на велику радост моје бабе која је до
миле воље могла да се хвали ученошћу своје унуке, а да није знала ни наслов да прочита! Онда
сам почела озбиљно да се бавим речима, другима и собом! Оставила сам иза себе детињство,
младост и, запањена што се ништа драстично није догодило, ушла сам у средовечност. Ипак је
нешто детиње остало у мени што преносим свом детету и деци коју подучавам и васпитавам као
професор у школи. Делић те ведрине, коју само детињство може да нам пружи, представила сам у
својим драмским делима.
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Реч рецензената
За савремену генерацију деце и родитеља
Потреба за добрим и примењивим драмским текстом стално је присутна код наставника
када треба оплеменити школске празнике и прославе. Због тога су наставници и учитељи увек у
потрази за неким новим, занимљивијим и поучним текстовима.
Зорица Ивановић, ауторка књиге „За велику и малу децу“, подарила нам је право освежење
својим кратким драмским формама. Њени текстови нам нуде ново, оригинално и занимљиво
виђење света, које је у правој мери усагласило традиционално са савременим. Теме којима се бави
ауторка примерене су за извођење на школским приредбама.
Текст „Потрага за Деда Мразом“ уводи нас у чаробни свет Нове године и породичне
празничне топлине. Веома маштовит, едукативан и васпитно оријентисан, овај текст је посвећен
савременом детету и његовим потребама, али је у њему дато и духовито виђење света одраслих.
Имала сам прилику да овај текст драматизујем са ученицима другог разреда. Мојим ђацима је
било велико задовољство да се поистовете са јунацима приче, а родитељима смо приказали
оригинални сусрет са дивним измаштаним јунацима који су се потрудили да улепшају баш
њихову Нову годину.
У својим драмским текстовима, приређеним у овој књизи, ауторка не заборавља ни нашу
историју, традицију и знамените личности које су је обележиле. Драмски текстови „Свети Сава и
чобани“ и „Свети Сава виђен очима жена“, враћају нас на само извориште српског народа и
српске културе. Јунаци ових дела нас подсећају на богатство српских обичаја, на славне личности
и њихова дела. Све то је на ненаметљиви начин уткано и у свакодневни савремени живот. Та
ситеза давног и новог чини ове текстове занимљивим и савременој деци, која их радо изводе на
позоришним даскама, у својим учионицама, пред родитељима и друговима.
Као врстан педагог, али и мајка, ауторка је у драмском тексту „Један (не)обичан дан у
животу сваке маме“ на једноставан и забаван начин представила апсурдну свакодневницу
запослене жене, мајке и супруге. У свом том метежу, подстакнутом неодложивим обавезама, она
је „погубљена“ и никако да застане и предахне. Текст свима нуди прилику да се замисле колики је
део свакодневних обавеза на женама и да ли треба да се свакодневно понашамао као у „обичном“
или „необичном“ дану.
Вредност ове књиге је и у спремности ауторке да пронађе праве теме и проникне у срж
проблема који су присутни у животима мале и велике деце, да врати писану реч, маштовитост и
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креативност на позорницу и у школе. Верујем да ће сви просветни радници са задовољством
користити ове текстове у наставним и ваннаставним активностима. Тако ће у потпуности бити
обједињене образовна и васпитна функција школе.
Виолета Живковић, професорка разредне наставе и председница „Друштва учитеља
општине Параћин“

Како пробудити дете у себи
Многи људи остају деца до краја својих живота, али ти многи вероватно не живе у овој
земљи. Опхрвани проблемима на послу, бригом како прехранити породицу, како деци обезбедити
парче хлеба, често заборавимо на себе и дете у нама.
Свако дете, било оно у нама или право дете, наше или из школе, иште лепоту, смех, знање,
игру... Како му то омогућити а да нико не негодује, да посао не трпи и сви буду задовољни?
Узећемо књигу Зорице Ивановић „За велику и малу децу” и већ првом драмом о Деда Мразу дете
у нама креће да се протеже, отвара једно око и једно уво, ослушкује и пита се:“Да ли то стварно
вилењаци причају, пију топлу чоколаду и једу лизалице?!“ Дете у нама устаје и још пажљивије
слуша наставак – Деда Мраз разговара са ирвасима који би да штрајкују! Док читамо део о свађи
правог Деда Мраза и његовог лажног колеге, деда-Стевице, дете у нама већ се смеје и, знамо,
спремно ишчекује и остале драме.
Следе поучне драме о Светом Сави; пробуђено дете слуша о свим добротама којима нас је
светитељ научио и његовој огромној заоставштини којом се поносимо.
Драма о (не)обичном дану једне маме интересује дете, али и њихове мајке. Дете ће бити
задовољно, насмејано, а ми ћемо се питати да ли стварно успевамо да будемо супер маме, да
бринемо о деци, мужу, послу, кући и свим обавезама које на нас чекају. Причу о граду Параћину
заједно слушамо од старца, деда-Пере. Он казује историју нашег града, са страшћу говори о
његовом настанку и развоју, о пијаци крај реке, о времену борби са Турцима... Задовољно се
осмехујемо, јер и децу и одрасле весели стицање нових знања и жељно чекамо „Европску
заврзламу”. Е, ова „Заврзлама” није само за децу у нама или оне наше малишане у школи и код
куће, смејемо јој се и ми, одрасли. Херкул Поаро, списатељица крими романа Агате Кристи, па
глумица Брижит Бардо, дебела Хелге, Немица, Џон Ленон и Јоко Оно, а са њима и Србин, Рус и
Кинез, изазивају смех јер од те дружине може настати само добар виц, нешто озбиљно никако!
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Читајући климамо главом и осмехујемо се – опет прича о уласку у Европску унију, опет неки,
мало чудни услови, и дођосмо до потписивања. Да ли је могуће?! Коначно!!!
Али (још да нема тог „али”) нико нема оловке! Ту Кинез ступа на сцену; он у радњи има „и
оно што нема”. Али има и он своје услове... Замишљени питамо: Људи, докле?! Схватамо да је то
прича, прекоревамо себе и задовољно се смејемо што је све то само у Зоричиној драми, на срећу!
Матуранти су свима интересантни, посебно професорима српског језика који имају ту
(не)срећу да читају њихове матурске радове. Ауторка је представила у драми „Матуранти“ једну
типичну, лењу за читање, осамнаестогодишњакињу. Надам се само да ће деца схватити њену
поруку с краја драме да је сва мудрост света сакупљена у књигама, те да, док читамо књиге,
пружамо себи могућност да завиримо у животе принцеза и ратника, срећника и несрећника.
И како је колегиница Зорица прилагодила данашњој омладини Доситејеве речи о избору
књига, а не звона и прапораца, у „књиге, књиге, а не ТВ и Фејсбук”, говори о њеном залагању да
пробуди децу за читање.
Зато деца, мала – уистину деца, и велика, са оном пробуђеном децом у себи, уколико желе
да задрже то детиње у себи, могу узети књигу Зорице Ивановић „За велику и малу децу” и добро
се забавити, нешто научити, али се и сити насмејати догодовштинама правих и измишљених
ликова.
Каја Петровић, професорка српског језика и књижевности

Обично необична земља
Негде далеко, далеко од Европске уније, постоји једна необична земља у којој расту велика
и мала деца. То је земља у којој деци поклоне доносе два Деда Мраза, Нова година је пет пута
годишње, а (не)обичним мамама је Осми март сваког дана. У тој чудесној земљи децу, и велику и
малу, чува и штити Свети Сава. Чува их од вукова, глади, мрака, незнања и лењости.
Ту живи мудри деда Пера који децу учи да „ники не сме да заборави оно што му се десило“
и да неки град најбоље упознате тек кад упознате његов народ. Ту живи и матуранткиња Невена
која одбацује ТВ, Фејсбук и Лејди Гагу зарад друговања са Коштаном, Јулијом и Његошем.
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У тој земљи ником не цветају лале, али миришу јагоде. Ту се пева и ужива у животу. У тој
земљи је и Херкул Поаро јео гибаницу и сарму, а Марко Краљевић пио кока колу уз чипс. То је
земља у којој нико не заборавља одакле је потекао и куда плови.
Знате, та земља стварно постоји. Тешко ју је наћи, али пробајте. Путоказе можете
потражити на страницама ове дивне књиге. Имала сам ту срећу да видим како ови драмски
текстови оживљавају на школској позорници. Уживали су и ученици, и публика, и професори.
Забављали смо се, а истовремено и учили. И сви су хтели још, репризе су биле обавезне.
Професорка Зорица Ивановић нам је овим драмским текстовима показала како се чува и
негује ведрина детињства, како се воле и поштују завичај, традиција и књижевност. И како се
воли свој посао.
Милица Милетић, професорка српског језика и књижевности
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