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ВЕСЕЛА МУМИЈА

AN\EO mi dade kwigu i re~e : "Ova kwiga sadr`i sve ono {to bi
`eleo da sazna{." I i{~eze. /  A ja otvorih kwigu koja beja{e sred-
we debqine. / Bila je napisana nekakvim nepoznatim rukopisom. /
U~ewaci su je bili preveli, ali je svaki dao sasvim razli~itu verz-
iju. / A imali su i razli~ita mi{qewa o smislu ~itawa. / Nisu se
slagali ni po pitawima visokog ni niskog, ni oko po~etka ni oko
kraja. / Pre nego {to je sawarija minula, u~ini mi se da je ta kwiga
nastala i da se poistovetila s tim svetom koji nas okru`uje.   
(Pol Valeri, Vidovwak ,  v. u kw.  MELAN@ , Rad, Beograd, 1980 ,

str. 69 )
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LICA :

GENERAL AN\ELI], Gazda ili vo|a qudi bezbo`nih
BELONA, Generalova supruga : U svojim rukama dr`i
konce ̀ ivota i smrti. Upravqa dr`avom i paradr`avom.
Ne povinuje se mu`evqevim komandama : no}u ga uvek
pobe|uje u krevetu
MARGA, Belonina }erka . Ni Bog ne zna weno pravo zan-
imawe. Jo{ nije napunila tridesetu
LILIJAN, feministkiwa, bez zanimawa. Razume se  u
sve
VUK DOBRI], kova~ sumwivog novca. Nacionalni bard
koga je pregazio voz revolucije
KRAQ, prosedi advokat, proma{eni diplomata, smrtno
zaqubqen u Margo
JUS, vlasnik velikog Otpada
POP MIHAILO, zastupnik naroda pred Bogom i
istorijom. Zahvaquju}i starim vezama i prijateqstvu sa
Vukom Dobri}em, susre}e na Otpadu skoro sva lica ove
farse, koja se mogla dogoditi - dvadesetih ili devedesetih
godina HH veka, u Tunguziji, ili nekoj sli~noj Zemqi
Nedo|iji
NAPOLEON, najverovatnije Generalov sin, mlad i
nepredviqiv
DVA GARDIJSKA OFICIRA

Umesto prologa

Nije nas jezik nasukao na ovaj Otpad , ve} mrak i pri{tevi,
i javna bolest veka. Crveni pri{tevi skoro da su savladali
organizam, i tu ne mogu pomo}i ni popovi, ni doktori, ni
mudri }osavi prekovodci. Preko vode su nas preveli ba{
takvi - najgori, i oni su nas doveli dovde, Bogu iza le|a, na
ovaj Otpad.

Evo nas me|u drangulijama i pre`ivelim stvarima; ne
mo`emo odavde ute}i ; jedina je uteha, mo`da, u carstvu
Jezika - koje je nad`ivelo  dim eksplozija i riku `ivotiwa,
mrak pe}ina i okean fraza. Carstvo jezika najboqe ~uva
dragoceno nasle|e predaka, jezika koji je bio boqi od drugih
melema, nepotkupqivog pam}ewa. Jezik je najboqi svedok
onog {to su po~inili drugi - ne mi - onog {to jesmo.

U jeziku kao u snovima sagradismo ku}u - kakve nigde
drugde na svetu nema : od kostiju qudskih i pse}ih lubawa.

Svetlosti, o svetlosti, ti jedina mo`e{ sti}i do ovog
grozomornog mesta i obasjati ono {to je u mraku ili zavi-
jeno u pla{tevima. Obasjaj  nas, vrati nas pred svet i u
budu}i vek!

5



I KU]A BEZ KROVA

Usred gomile razbacanih stvari u polumraku Otpada,
stewu i qube se u usta senke. Niko nema vlast nad wima,
niko ne ko`e da obuzda tu stihiju i erotiku, ni Bog ni
Sotona. Senke tresu glavama kao pomahnitali kowi gri-
vama; nazire se da su neke spodobe uzjahale metle i police,
i vretena. I kwige, i svedo~ewa o poetku sveta. Iz
daqine dopire odjek himne naroda. Senke se okupqaju u
krug, zbijaju poput stada ovaca koje planduje. Svaka senka
ima svoj obru~. Spodobe iska~u iz svojih obru~a pod-
vriskuju}i, `ure prema himni naroda koja se
pribli`ava...

PODNE. Svetlost je preplavila scenu. Vidi se krov
ku}e, koji visi na konopcima. Krov je od crno - bele
mre`e, bez zidova. Prostor pod tim krovom popuwen je
dotrajalim stvarima - to je jedinstveni va{ar starudija!
Stolice, papirnate zvezde, stara odela, uniforme, ikone,
}ebad, kruna kraqevska, obu}a, klarinet, krst, mali
sto~i} sa ogledalom, u`ad, prazne kante sa natpisima
firmi, tegle sa pekmezom, delovi ma{ina, bicikl, debela
sve}a, masivan sto, amrel, paketi starih novina, radio -
aparat.

Skoro pred nosom publike je zagonetna MUMIJA u
~ijem se tomaku nalazi kavez, a u kavezu globus.

Jus lista stranice neke kwige i istovremeno tra`i
cvikere po xepovima. Nalazi ih i uglavquje na vrh nosa.
Jus zatim prepu{ta kwigu Vuku Dobri}u i popu Mihailu,
pretura po starudiji : opru`io se po podu i poku{ava da
dohvati ne{to, ali ne uspeva. Rezignirano ka`e :
JUS : Niko ne mo`e sti}i do mesta tog!
VUK DOBRI]  ( osmatraju}i krov ku}e. Kora~a kao da
ima tegove na nogama. Nervozno se okrenu prema popu
Mihailu) : ^ija je ovo ku}a? [ta je ovo? 
MIHAILO : Zar ne prepoznaje{?
VUK : Ne! Ni Jus ne zna {ta je ovo!
MIHAILO : Na{a je to ku}a, Vu~e!
VUK : Ali mi smo druga~iju ku}u zidali u mladosti!
MIHAILO : To {to si sazidao, evo na {ta li~i!
VUK : Zar je mogu}e? Sve ~ega sam se odrekao - svega toga
ovde ima napretek, starudija, drangulije, govnarije
pro{losti!
MIHAILO : Ovde se sve sle`e : vreme, kosti i iluzije.
Ma|ioni~ari i wihovi trikovi, hokus - pokusi...
VUK : Mihailo! I ti si sau~esnik u toj la`i koja se
ugnezdila u mnogim glavama... Ovo je stra{no... dotrajalo...
MIHAILO : Jus, na{ prijateq ne misli tako, jer je vlas-
nik ovog Otpada. Otpad se {iri, dogra|iva}e se i na wemu
}e sve zavr{iti! Evo mesta gde su se susreli vekovi i raz-
like, Bog i satana, Isus i Rusija, perje paunova i pacovi...
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VUK : Da, Otpad - privla~na metafora! Na otpadu sve
zavr{ava, iz raspadawa starog ra|a se novo. Mogao bih da
napi{em kona~no bestseler  o Otpadu, remek delo o
sudaru qubavi i mr`we, vrolaznog i ve~nog, stvari i
du{a. Kakva }e to kwiga biti! ..
JUS : Ah, va{e kwige, bro{ure, besede i sabrana dela!
Porodila su bezumqe i mnoge grobove....Mnogi su naslovi
ovde, usred pra{ine i pau~ine, crveni kao jezik jagwe-
ta...Tek treba da iza|u na skup{tinu vetrova...
VUK : U meni je dovoqno ludila za nekoliko generacija!
Ja se ne bojim skup{tine vetrova! Ja sam ~itavog `ivota
pisao kwige i govorio o qubavi. Volim moj narod takav
kakav je. Nisam sastavqao nacionalni program i cirku-
lare za istrebqewe sunarodnika, drugih naroda, sused-
nih... Osvetqavao sam poraze svog vlkastitog naroda i
more uzaludno prolivene krvi...
MIHAILO : Vu~e, na{ narod je za tebe bio dok si se
uspiwao bezvredniji od punoglavaca. Ti si davio one
najboqe qude u ime satanske ideje tvoje mladosti.
Upropa{}eni su mnogi da bi se uzdigao Jedan, onaj koji je
tebe uzdigao! Pobedio je {kart i ministri bez du{e...
VUK : Ne, ne! Ja sam pisao kwige za narod, za slabe i
pora`ene. Svrdlao sam tamu i tvr|avu, sazidanu mal-
terom od kre~a, jaja i krvi, kako bi se kroz rupe ukazala
svetlost podjenako svima...
MIHAILO: U mladosti ste izmislili Jednoga - tu|inca
i barabu - u ime koga ste odbacili o~eve. Narodu ste pod-
metnuli, kao kukavi~je jaje, slatkore~ive programe, da
biste ga pomuzli kao ovcu! I sad vas u starosti greje ista
vatra. Vi ste stvorili i generala An|eli}a, kako bi ste
se domogli najvi{ih ~inova i ~asti, a zatim ga u zgodnom
~asu uklonili, ali...
VUK : Ja jesam najslavniji pisac na{eg naroda, ali ni{ta
ne izmi{qam. Izmi{qen je jedino Isus Hrist!
MIHAILO : Sve ste izmislili. Grobovi su na{a sudbi-
na, kazamat, otpad i general An|eli}!
VUK : General An|eli} je ve{t politi~ar, verovatno
najzna~ajniji u ovom veku. Umeo je da u pravom trenutku
iskoristi voqu naroda i vodu preokrene na svoju
vodenicu...
MIHAILO : Zar ti to govori{? Zar ti u to veruje{?
VUK : Verujem u sebe! Verujem u svoju krv i instikte! U
pobe|ivawe i progres! Istorija se ne mo`e zaustaviti ,
ni vratiti unazad!
MIHAILO : Da li to govori na{ najve}i ̀ ivi bard, ili
se razme}e vampir?
VUK : I Jus vidi da sam `iv, je li tako, Jus? Moje vreme
tek dolazi! To i general An|eli} dobro zna, mi imamo
ne~eg zajedni~kog a to je da ne podnosimo muzeje!
MIHAILO : Va{e vreme i Belonina proro~anstva su
ovde... Ba{ ovde na Jusovom Otpadu, u zavrtwima i
rashodovanim ma{inama, u r|i, u r|i...
VUK : Ideje ne umiru, stari prijatequ! Jedino su one
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ve~ne!
MIHAILO : Sve ima svoj rok, ideje i tuma~i ideja, svi i
sve, osim Gospoda!
JUS ( sve vreme dok razgovaraju pop Mihailo i Vuk
Dobri}, Jus pretura po stvarima i najzad pronalazi vio-
linu, ali bez gudala. Zauzeo je pozu kao da `eli da svira,
ali po{to nema gudala, poku{ava  svojim glasom da
opona{a zvuk violine. To je neka setna arija. U isto
vreme iz off-a ~uju se uzvici naroda : "Bando! bando!
bando!", lave  ̀ policijskih kerova i pi{taqke. Jus
prekida svoje muzicirawe, zbuwen) :  Kakva je to gu`va?
[ta ho}e ta ruqa? Ej, pa to ima mnogo naroda!... Zar
~itava prestonica i dr`ava dolazi prema Otpadu? (Baca
violinu i izlazi u mrak, pri tom upozorava popa
Mihaila) Ostanite ovde; moj naum i posao je i va}, narod-
ni...
VUK : [ta zna~i ova halabuka?
MIHAILO : Mo`da general An|eli} slavi jo{ jednu
pobedu?
VUK : Sa narodom je najlak{e!
MIHAILO : Sa va{im komandama i ujdurmama!
VUK : General je Vrhovni!
MIHAILO : I vi ste bili! Bio si i ti!
VUK : Ja ne delim narod na moj i Wegov, na moj i tvoj,
Mihailo!
MIHAILO : Sudbina je podelila, {umska veronauka,
tvoja crvena glina, ratovi i sila...
VUK : Rat nikom nije brat, niti rat majku ima!
MIHAILO : Sa~uvaj , Gospode, da ne{to pretekne, da se
seme ne izgubi na{im sinovima!
VUK : Meni sve ovo li~i na neki grozan san! ^ija je ovo
ku}a, koja vi{e li~i na sve drugo samo ne na ku}u?
MIHAILO : Zar ne prepoznaje{?
VUK : Prepoznao sam Belonin glas! Prepoznao sam
Belonu - najgrlatiju me|u `enama...
MIHAILO : Ovo je na{a ku}a, Vu~e!
VUK : Na{a ku}a ima prozore, kroz koje sam voleo da
gledam svetle srpove meseca u julu...
MIHAILO : Sad ti preostaje jedino se}awe na srpove i
zvezde...
VUK : Dokle }e ovako?
MIHAILO : Dok ne sahranimo snove svoje mladosti!
VUK : A zar je to mogu}e?
MIHAILO : Gospod zna odgovor. Na{e je da oslu{kuje-
mo i da ne proma{imo ~as!...

Trnu polako svetla. Kao kameni kipovi, Vuk Dobri} i
pop Mihailo utapaju se u mrak.
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I I NAPOLEONOV LET. KO BI KOGA TREBA-
LO DA [I[A? INTERMECO

Napoleon, u nekoj uniformi, sa sme{nom kapom na glavi,
poput velikog lista, lebdi iznad pozornice, mlad i pun
sebe. Kad ra{iri ruke - publika se suo~ava sa wegovim
sablasnim krilima, obojenih zlatno sa unutra{we
strane. Napoleon imitira brujawe aviona, zuje}i kao
bumbar. Pa`wu mu privla~i mre`asti krov. Skupqa
krila i spu{ta se usred otpada. Pretura po stvarima.
Otkriva MUMIJU :opipava je. Zavla~i ruke u trbuh
MUMIJE, u kavez i okre}e globus...

NAPOLEON (obra}aju}i se Mumiji) : Ko si ti? Kako si
ogroman, ~ove~e, i silan! (Izvla~i ruku iz kaveza.
Ponovo pole}e i leti sporim zamasima krila. Za~uje se
brujawe motora i navijawe navija~a. Uzbu|en brujawem
motora i nevidqive publike, Napoleon leti, lebdi ) Je l
to mobilizacija? Za koga tako zdu{no navijaju, kad ja ne
u~estvujem na tim trkama? (Napoleon ule}e u mrak, iz
koga se brzo vra}a, kao da se zbog ne~eg predomislio) Ovo
je nacionalna parada! Pred generalom An|eli}em
defiluje gvo`|e i dostignu}a! (Uzja{e bicikl) Na
biciklu }u u ovom mete`u najbr`e izbiti na ~elo, izne-
nadi}u Generala! (Gura bicikl u mrak)  Lako je Generalu
i svetini bez du{e, ali ovde ne{to drugo treba - ono {to
mnogima ispod ko`e ~u~i! @ivela moja mamica! @ivelo
srce, koje kuca na levoj strani!

I I I NA[A VOQENA FRESKA. GRMQAVINA
GENERALA AN\ELI]A

General An|eli} sti`e iz polumraka u belom odelu.
Prilazi stolu. Rukama se oslawa o sto raskre~enih nogu.
Okrenut je licem mraku, le|ima publici. Zauzima pozu
govornika, i u tom polo`aju neko vreme }uti. Iz off-a se
~uje skandirawe naroda, sve ja~e, usijanije. Na pozornicu
izlaze Vuk Dobri}, pop Mihailo, Kraq, Jus. Ukipili su
se kao likovi sa Tajne ve~ere i ne pomeraju se. Polumrak
pozornice razbija snop svetlosti usmeren na figuru gen-
erala An|eli}a i sto. General podi`e levu ruku -
mlatara wom kroz vazduh kao sekirom i tako smiruje nev-
idqivu masu naroda, pristalice...
GENERAL : Ju~e sam u parlamentu branio va{e interese,
va{e domove i familije, va{e dostojanstvo  i va{a
imawa. Tako mi svih zvezda na nebu, nije bilo lako
sa~uvati op{ti narodni interes od nesavesnih poslanika
koji su se u dr`avno telo uvukli kao crvi u sir. Danas sam
vas okupio da vam poka`em da sam jo{ uvek sa vama, tu, i da
}u opravdati va{e poverewe i ra~unice. Vi ste me
izabrali, da vas sa~uvam od parlamenta i vlade, {to i
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~inim oslawaju}i se na na{u narodnu miliciju i vojsku,
koji }e na moj mig za{titi nemo}ne, ugro`ene i savesne
podanike. Parlament i vlada optu`uju narod, vas, koji ste
pretrpeli nevoqe, ratove i strahote, i sve to izdr`ali
uvereni u moju nepogre{ivu odlu~nost i ulogu u istori-
jskom trenutku u smutnom vremenu, u kojem je ~itav svet
i{~ekivao i pri`eqkivao na{e istrebqewe. Danas, kada
su strahote koje smo morali podneti iza nas, i kad nam
predstoji mir, red i rad i op{te blagostawe, koje }emo
jednako podeliti, ponovo nam dolaze smutqivci, i to
iznutra, iz parlamenta i korumpirane vlade, i ne pre-
ostaje nam ni{ta drugo do da za boqitak na{eg naroda,
omladine i radnika, ovde imenujem te neprijateqe!
dana{wim Ukazom, raspustio sam parlament, u kome su se
utrkivale politi~ke partije bezakowem i la`ima,  ras-
pustio sam vladu jer joj je bilo pre~e boga}ewe
nekolicine nego nevoqe naroda. Kako je wihov nemoral
prevr{io  meru, evo mene kao ~uvara ustava i garanta ,
uvodim red odmah svuda bez odlagawa!

Danas je veliki dan i danas po~iwe stvarna demokrati-
ja, dok preuzimam tu ustavnu odgovornost i teret
upravqawa dr`avom, u kojoj }e sav dr`avni aparat zavis-
iti od mene i vas koji ste pretrpeli nepravde! Odrekao
sam se parlamenta i vlade na op{tu dobrobit, u {ta }ete
se uveriti vrlo brzo! Sre}a je da ste danas u ovolikom
broju do{li pod vedro nebo da zajedni~ki svr{imo va`an
dr`avni posao. Veliki je ovaj dan za na{ narod po tome
{to preuzimam odgovornost za svakog od vas podjednako!
I vi }ete to umeti da cenite, kao {to ste svih ovih godi-
na umeli da budete na pravoj strani!

A sada, vratite se na posao i na veseqe koje vas ~eka! I
spavajte mirno. Niko ne sme da vas budi!

@iveli!

General odlazi . ^uje se iz off-a freneti~no skandi-
rawe naroda. Razni glasovi : "To je on! To je on!  To je on!"
Vuk Dobri} i Kraq kle~e na podu. Pop Mihailo i Jus se
krste. Iz mraka dolazi Napoleon guraju}i bicikl.
NAPOLEON  ( Generalu) : Ih, mislio sam da }e sve ovo
potrajati malo du`e! Prvenstvo se zavr{ilo, sa kime }u
se sada nadmetati? Trenirao sam toliko, dokle }u da
~ekam na neko svoje drugo vreme?  ( General prolazi kraj
wega gordo, bez re~i)  Ovde je previ{e amatera, ali, ja }i
ipak pobediti , znam - podi}i}u Rimqane na noge! Ovde su
mi i sudije naklowene... ( Prime}uje Vuka Dobri}a i
Kraqa kako kle~e, popa Mihaila i Jusa kako gledaju u
pravcu u kome je nestao General, osmehuje im se, pa i on
odlazi u mrak) 
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I V PRVA POJAVA BELONE

Belona {eta zami{qeno sva u crnom i ovla{ dlanom
dodiruje sto. Otvori podebqu kwigu crvenih korica, ali
je brzo zatvori i ponese prema MUMIJI.  Kraj same
Mumije legne, onu crvenu kwi`urinu podmetne umesto
jastuka pod glavu, levom rukom dodiruje Mumiju. Onda
sedne i gleda u Mumiju.
BELONA : General je opsenar! Sve {to zna, nau~io je od
mene! Pa i upravqawe narodom. Milioni se dive wegovoj
nepokolebqivosti i odlu~nosti, ~vrstoj ruci, iako je
nesiguran kao mu{karac. Ja ga svake no}i podu~avam i
ohrabrujem wegovu malodu{nost. Da ima haremske porive
nekog turskog pa{e, ovde bi bilo mawe lomova. General je
poverovao u svoju harizmu, kojom je opsednut od de~a{tva
i mladosti, ali slaba vajda od toga! Dok ve`ba uporno
pred ogledalom svoje pokrete i izraz lica, ponavqam mu
da se okani }orava posla i onoga ~emu nije dorastao. ̂ uvaj
U~iteqa u svom duhu, neka se u tvom duhu iznova ra|a.
Odgovara mi preko ramena : "Mora}u", ali i daqe nas-
tavqa da ve`ba pred ogledalom. Uveren je da jedino on
mo`e sa~uvati interes naroda, i `ivi u tom uverewu - u
toplom blatu, veruju}i da }e ve} jednom nadma{iti dela i
re~i U~iteqa. Ja }u mu pomo}i u tome! Iako je on pun
defekata, ~ak mu je i srce na desnoj strani, {to je poro-
di~na tajna, i vojnih lekara vi~nih }utawu...

Ja sam se zavetovala Ideji. Ja sam postala sve{tenica
Ideje - Ideje koja pretvara no} u dan i dan u no}. Verujem
u progres i svetlu budu}nost i znam da su obe}awa siguran
mamac. General je poslu{an meku{ac, ali to samo no}u
na{ krevet zna. Narod voli opsenara. Odrastala sam me|u
senkama, koje me i danas dobro ~uvaju. Moja voqa i tvoje
bratstvo i harizma, Besmrtna Mumijo, to je ono {to }e
biti o~uvano u ovoj dr`avi dok ona bude postojala!
General }e sve to o~uvati po svaku cenu ne mare}i za
isto~ne razvaline carstva... (Belonu prekine veseli
`enski razgovor. Zate~ena, po{to nema gde drugde, ona se
zavla~i pod sto i skriva ) 
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V @IVEO NA[ @ENSKI SAVEZ! [AREN KAO
USKR[WE JAJE. GDE SU SE MANGUPI ISTI-
CALI U CRTAWU [AQIVE BUDU]NOSTI, KOJA
JE U STVARI MRTVA PRIRODA NA STOLU, PRE-
GLOMAZNA. NAMA JE POTREBAN TAJ STO, [TO
USUD JE NA[ - NA WEMU OBITAVA MRTVA
PRIRODA I NA[E STVRNO NALI^JE

Margo i Lilian, punokrvne `enske lavice, bujnih tela,
izazovno odevene. [tikle su im previsoke, crne ~arape
tesno pripijene uz listove i butine. Margo u rukama nosi
korba~, Lilian - tri bele fascikle.

Margo seda za sto licem okrenuta publici, ne skriva-
ju}i ni{ta od svoje bujne ̀ enstvenosti. Lilian je sa druge
strane stola, licem okrenuta publici, iza le|a Margo.

MARGO : [ta misli{ : danas ih je bilo milion? Masa je
u delirijumu ~im se General pojavi i progovori...
LILIAN : Ja bih bila ponosna na takvog oca! Kako je
samo mlad i lep, kao Apolon! Ti si nasledila wegove o~i
i vatreni temperament...
MARGO : Ja mislim da imam vi{e osobina moje majke. Za
Generala bi ginuli i Kurta i Murta, a ja volim rasne
mu{karce, zavodila sam ba{ takve, ali sam posle svega
sita i rasnih mu{karaca, i tih nekoliko brakova ostali
su iza mene kao stare cipele!... Gadi mi se i Kraq, kojeg mi
mama potura!  Perspektivni mladi diplomata je neander-
talac, svezan u ~vorove ambicije, i ve} prepariran za
islo`bu u Prirodwa~kom muzeju!
LILIAN (pokazuju}i joj fascikle): Evo, Margo, na{
@enski savez narasta poput kvasca! Mi ne robujemo
mu j̀acima balkanskim i tunguzijskim! U 21. veku kona~no
vlada}e `ene. Mi smo biolo{ki i polno, i intelektual-
no ja~e, superiornije! Na{i su preci - Amazonke.
Podr{ka i pomo} tvoje majke bila nam je dragocena, i ako
na{ Savez nastavi da raste ovako, mi }emo osvojiti ~itav
svet! Belona }e biti presre}na...
MARGO : Ja bih volela da {to du`e ostanem mlada! [ta
me briga za Saveze i bira~ko telo koje se odavno nadulo u
va{im programima i savestima?...Vama je potreban puk
mu j̀aka koji vole duboko orawe `ene!.... A mamici godi,
otkako ju je obuzeo klimakterijum, upravqawe slabi}ima
i birokratama, ~iji je `ivotni ciq osvajawe vrha
dr`avne hijerarhije...
LILIAN : Na{ Savez je tu da osigura na{e postojawe,
progres, boqi i pravedniji svet. Ne govori tako!
MARGO : Dok si ti ispred mene aplaudirala Generalu, u
onoj gu`vi na mitingu, neki tip mi se prilepio s le|a.
Pipao me je rukama dole. ̂ itavo telo mi je gorelo - kakva
smelost...
LILIAN: Neki uli~ar koji nije ni ukapirao ~ija si
}erka!
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MARGO : Momak je prepoznao - moju guzu : ona je ubedqivi-
ja tom momku od Generala! Taj momak je po{ao za svojim
instiktom i krvi , ~ega tu ima lop{eg? Wegov elek-
tricitet je buknuo iz testisa! Mo`da je to i neki uli~ar,
ali sigurna sam da ima krupne testise... (Prilazi Lilian
, uzima iz wenih ruku fascikle i odla`e ih na sto.) To su
samo programi, prazna obe}awa. Ne `ivot. Jesi li qubo-
morna na tog nepoznatog momka?...Borite se za pravu slo-
bodu... a moja je sloboda... (Prilazi i poqubi je bez okle-
vawa u usta) Uzbu|uje me seksualna anarhija, snaga..(
Lilian se opire) [ta ti je?
LILIAN : Zamisli da nas neko vidi, iznenadi!
MARGO: Puca mi prsluk za svet i ~ove~anstvo!...
Zamisli, da sam tog uli~ara povela, da je sada ovde, da
vodimo qubav utroje...

Na scenu dolazi, tiho kao ma~ak, Kraq, negovane brade.
On je u belom odelu. Ima i beo letwi {e{ir na glavi.
KRAQ :O, moja Margo! Narod se veseli, a moja paunica
zavukla se u ovu rupu...
MARGO : Za{to si ti ovamo do{ao? Po svoje, a? Tamnije
odelo bi ti ovde vi{e pristajalo...
LILIAN ( uzima svoje fascikle sa stola, ka`e prezri-
vo) : Mu{karci }e za sukwom krenuti na kraj sveta!
KRAQ : Ti si moja, Margo, uskoro }e{ to biti, kada se
ven~amo, pa za{to me onda ignori{e{?
MARGO : Mo`da }u biti tvoja? ... Kad ovaj korba~ olista!
(Uzima Lilian ispod ruke i odlaze sa scene) 

Kraq povre|en stoji kao ukopan.
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VI ISPROBA]U JA TVOJU SNAGU I VE[TINU
I VIDE]E[ PREIMU]STVA  DIPLOMATIJE

KRAQ (razgovara sam sa sobom) : Dopa{}e{ ti mojih
{aka, jarebice, i mnogo tvrdoglavije zavr{avale su u
mojoj ... (Belona se izvla~i iz svog skrovi{ta ispod stola.
Kraq videv{i je u tom polo`aju brzo se pribra i pritr~a
da joj pomogne da se uspravi) Vi!? Otkud Vi ovde?
BELONA : Moja je ve{tina delovawa nadaleko ~uvena,
Kraqu! Hoku pokus preparandus, sad me ima, sad me nema,
~as me vidi{, ~as me ne vidi{, i svuda sti`em gde treba!
KRAQ : Ali, ja ni opazio nisam kad ste se privukli!
BELONA : Ve{tice su za mene {egrti! Ja se pokazujem
najvi{e tokom leta, kad svetli srpovi meseca u julu no}i
~ine ~arobnim! Tad najboqe vidim budu}nost uop{te i
posebno budu}nost moga slavoqubivoga mu`a i saveze koje
sam diktirala iz na{e porodi~ne ku}e...
KRAQ : Koliko ste vi hrabra `ena!
BELONA : Onoliko, koliko si ti kukavica, kraqevi}u
moj! Verovala sam da }e{ uspeti da obuzda{ Margo, ali
svojim o~ima sam se uverila da od toga nema ni{ta. Niko
wu vi{e ne mo`e da obuzda!
KRAQ : Za velike qubavi potrebno je vremena!
BELONA : Kakve velike qubavi - toga vi{e nema ni u
romanima! Ispustio si Margo, lastavicu moju, koja voli
da se igra sa mu{karcima kao ma~ka s mi{evima!...Ali
na}i}e ona ono {to joj treba...
KRAQ : A moja sre}a? A ono {to ste mi obe}ali?
BELONA : O, tvoja sre}a, kraqevi}u, tvoja je sre}a ovde!
(Prilazi mu s ve{ti~jim pogledom, otkop~ava mu pan-
talone i zavla~i ruku unutra) Ti si u diplomatiji posti-
gao sve {to se moglo,o, ali nisi upoznao najglavnije i
najlep{e - ~arobnu {umicu iznad Gibraltara...
KRAQ (sasvim smeten) : Ali, ali... ako neko nai|e...
pomislite na skandalozne hronike u novinama ... Ja...
BELONA : General slavi svoju pobedu u krugu svojih
poltrona! NekÄ mu je! On mora da do`ivi tu radost na ban-
ketu. (Izvla~i ruku iz pantalona Kraqa : on poku{ava da
ih smeteno zakop~a, ali mu ne polazi za rukom ; ono se
napelo) Hajdmo negde, gde je jo{ mra~nije i intimnije.
Moje vreme ve} curi, meni je potreban debeo i tvrd ~ep! (
Odlaze, u  - sam Bog zna - koje skrovi{te) 
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VII UDES : OBARAWE SVETSKOG REKORDA U
BICIKLIZMU

Jus {eta Otpadom; dosadno mu je. Ukqu~uje radio aparat i
slu{a najnovije vesti.

RADIO : Udarac u gong ozna~io je ta~no dvanaest ~asova!
Radio ^etvrti Rim. Prvi program. Vesti.

Pod Generalovim pokroviteqstvom danas su na ulicama
glavnog grada, uz u~e{}e mnogobrojnih takmi~ara iz na{e
zemqe i inostranstva, odvija biciklisti~ka trka.
Takmi~ari su startovali ta~no u 11 ~asova sa Trga
Ve~itih Oslobodilaca. Na{u zemqu na ovom reprezenta-
tivnom takmi~ewu predstavaqa jedan od na{ih
najuspe{nijih majstora biciklizma, samouki Napoleon.
Pobedniku ove trke General }e li~no uru~iti
pobedni~ki pehar! O~i ~itave svetske sportske javnosti
uprte se u dana{we takmi~ewe u glavnom gradu Tunguzije!

U jutarwim ~asovima na{u prestonicu je zadesio jak
zemqotres. Iz izve{taja seizmolo{kog zavoda ka`u da je
ja~ina ovog zemqotresa 8 stepeni Merkalijeve skale u
epicentru. Izve{taj o povre|enima i u~iwenoj materi-
jalnoj {teti u prvoj narednoj emisiji vesti.

Na~elnik Bezbedonosnih snaga pred 1200 klasom pito-
maca [kole bezbednosti u svom govoru istakao je :

Neprijateqske snage van zemqe ne miruju u  podrivawu
temeqa na{e dr`ave. Najavqujemo odlu~niju i uspe{niju
borbu protiv tih snaga, pri tom upozoravamo da se
povi{ava stepen kriminala  u na{oj zemqi, ali je on u
posledwe vreme suzbijen i doveden na zadovoqavaju}u
meru...

Na scenu dolazi pop Mihailo sa xakom na ramenu i
za~u|eno posmatra  Jusa, koji slu{a vesti.

...Danas , otkazane sve kulturne manifestacije u zemqi.
Zbog nedostatka vremena, redovni izve{taj o

strana~kim aktivnostima, bi}e saop{ten u specijalnoj
strana~koj hronici, o ~emu }emo vas blagovremeno
obavestiti!

Vreme: bez promena u ~itavoj zemqi!

JUS (iskqu~uje radio sa izrazom na licu kao da `eli da
pridavi spikera) : Kratko i jasno!  Postoji ono {to
dr`avni radio objavi! Sve ostalo... Novinari, pisci,
umetnici, urednici, profesori - bulumenta dru{tveno
korisnih tipova! Debeloguzi akademici s podvaqcima!
...Ovde je , umesto metereolo{kih izve{taja i drugih
vesti, potrebnija kolektivna terapija. Psihijatar...
MIHAILO : Evo ti ovaj xak! (Baca ga na pod) Pun je
trica i ku~ina i pleve! Mislio sam, dragi Jus, kakav je to
Otpad ako na wemu nema i pleve?... Ti pomiwe{  pisce, a
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zar ih mi imamo? Ovde se mogu na}i na ovom tvom Otpadu
dosta wih, a tamo? ... Nema vetra da proseje sve, kao seme
konopqe...
JUS : Ka`u  ( pokazuje na radio aparat  ), zemqotres je
jutros pogodio glavni grad. A ovde se ni{ta nije osetilo,
sve je na svom mestu...
MIHAILO : Bio sam u ZOO vrtu, `ivotiwe nisu
cvilele, rikale, niti su se uzmuvale. Ne brini, Jus, taj
zemqotres se wima samo mo`da pri~inio... Priprema se
neki zemqotres u glavama...
JUS : Dvorske babe mogu , po nekoliko dana, da odlo`e
veliku nu`du. Tek tako - prdnu i pro|e ih. Mo`da je to
neki dvorski stoma~ni zmeqotres?
MIHAILO ( prilazi Jusu i potura mu krst koji nosi na
grudima) : Poqubi krst! (Jus qubi krst) I ja }u isti
poqubiti tri puta. Spasi nas, Gospode milostivi, od
bogohuqewa!
JUS ( poku{ava da odve`e xak sa plevom. Iz off-a se ~uje
bu~no navijawe, podsticawe biciklista. Jus u kle~e}em
polo`aju okrenut publici. Napoleon voze}i bicikl
scenom pregazi nogu Jusu, i sru{i se) Joj, moja nogaaa!
NAPOLEON : Ovo je diverzija! koji te je samo vrag tu
postavio, matora budaletino!
MIHAILO : Obogaqi ~oveka, mladi}u, zarad ~ega?
NAPOLEON : Pop~ino, ho}e{ li da ti po~upam bradu,
pizda ti materina!?
MIHAILO ( spu{ta krst sa grudi Napoleonu pod nos) :
Be`i, mraku, sti`e te sunce! Be`i tamo gde se ni{ta ne
seje, gde mrak caruje, gde se ne~astivi poboleo1 Odstupi!
(Za~uje se sirena policijske patrole)
JUS : Sti`e pomo}! Joj, noga mi je smrskana!...
NAPOLEON (podi`u}i bicikl): Ti, kretenu! Napravio
si udes i skandal! Poni{tio si moje najboqe vreme pred
svetskom javno{}u. Tebi }e pomo} sti}i na kukovo leto!
(Seda na bicikl i odjuri sa scene, u mrak) 
JUS : Jao, obele`en sam za ~itav ̀ ivot... A i ovi ( pokazu-
je u pravcu policijske sirene koja jewava u daqini) ,
odo{e za svojim vragom!
MIHAILO (dovu~e  xak do Jusa i podmetnu ga pod wegovu
povre|enu nogu) : Pleva je meka i topla, lak{e }e{  pod-
neti bolove.
JUS : Sam  Bog je poslao ovu plevu ovde i sada.
MIHAILO : Danas ni bolnice ne rade. Ali ja imam kuma
koji se razume u le~ewe kostiju i uboja, pomo}i}e on !
(Poku{ava da podigne Jusa i ponese ga vidaru, ali
uvidev{i da za to nema snage odlazi iza scene i doziva)
Narode, o narode, pomozite nam ako za Boga znate, bra}o! 
KRAQ (dolaze}i) : Ko to zapoma`e?
MIHAILO : Mi, a ko bi drugi?
KRAQ (prilazi Jusu) : [ta se desilo?
JUS: Vesti Radio Rima! (pokazuje na radio aparat)
Biciklisti }e mi do}i glave!
KRAQ : Trka je zavr{ena pre nego {to je i zapo~ela zbog
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neregularnosti starta. Samo je napoleon ne mire}i se s
tim nastavio ulicama i stigao je prvi na ciq uz burne
ovacije. Na{ narod je zdu{no navijao i proglasio  - i
pored neregularnosti - za pobednika napoleona! ̂ ak mu je
i General uru~io pehar uz aplauze nekoliko akredito-
vanih diplomata iz prijateqskih zemaqa. ..Oboren je
svetski rekor i koga briga za va{u nogu? Ne bih ni ja ~uo
zapomagawe da se nisam izvukao sa op{teg slavqa ...
JUS : Zna~i, svetski rekord mi je prebio nogu?
KRAQ ({apatom) : Ma kakvi, farsa! Sve je neregularno,
nema ni re~i o svetskom rekordu...
JUS ( dok ga pop Mihailo i Kraq iznose) : Zbogom, slavo
nali~ja! Zbogom, Otpade!

Na pozornicu se spu{ta mrak.
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VIII ODLOMCI IZ SCENARIJA BUDU]E KON-
FERENCIJE ZA [TAMPU ZA STRANE I
DOMA]E IZVE[TA^E. UVE@BAVAWE NA
OTPADU. BELONINE ^INI

BELONA (prilazi masivnom stolu; doteruje se :
popravqa frizuru. Laktovima obuhvata dojke i podi`e ig
gore. Ima rokovnik u ruci) : Ko ho}e mnogo, taj uzima
malo. Treba istupiti lukavo, jedno po~ne{, ne~ega se dru-
gog seti{, prizove{ op~iwavaju}e vizije ... ( [eta pozor-
nicom ; prilazi xaku i znati`eqno ga otvara, iznena|ena
je, smeje se) Pleva! Da mi je samo znati {ta }e ovde ova
pleva?! (Okre}e se oko sebe) Bo`e, ovo je stvarno fenom-
enalan otpad! (Uzima {aku pleve i rasipa je)  Pleva! Kao
da je ~itav narod sabijen u ovaj xak. Eto , gospodo novinari
! ( uzima jo{ jednu {aku pleve i rasipa je ). Ovako izgleda
zapadna demokratija. Po~iwe u vazduhu, a zavr{ava u
blatu, ili na otpadu!... Tako treba po~eti! (Prilazi
MUMIJI  i uspeva da mu nekako podigne klonulu glavu )
Ko li je samo uznemirio tvoj san? Da mi je znati! Taj bi
ve} trebalo da tr~i za svojom glavom! Da si ̀ iv, O~e na{,
da mo`e{ da se probudi{ makar na nekoliko sati,  ~ega bi
se nagledao! Gde su te bacili! U starudiju! Neka, neka.
Na}i }e tebi Belona lep{e mesto - kad za to do|e ~as.
(Prilazi stolu, le|ima okrenuta publici. Gest : podi`e
ruku, kao da poziva nekog od novinara da postavi pitawe.
Tim gestom }e se slu`iti i daqe) Rat smo izgubili!
(Nezadovoqna, poku{ava iz po~etka) U stvari, izbegli
smo katastrofu, koja uni{tava male narode. Budu}nost
nam se sme{i , a posledwe godine obele`ene strahotama
rata ubrzo }e biti zamewene prosperitetom, progresom...
( Gest rukom za novo pitawe)  Da, na{ Savez je ozbiqan.
Pristupaju mu na hiqade ~lanova! Iz dana u dan je to sve
masovniji pokret. Milioni su prevareni i razo~arani
praznim obe}awima politi~kih stranaka. Savez zna {ta
je potrebno ovom narodu, i ja vam mogu ponoviti da }ete se
vrlo brzo uveriti u istinitost mojih re~i. Znamo mi {ta
kome treba i ubrzo }e svako dobiti svoje. (Ponovo gest,
simulacija) Velike sile ne ̀ ele propast na{eg dru{tva.
Ko to ka`e - la`e. ^ak i da je tako, mi bismo se branili
i odbranili. Kuba ima {e}er, Kina ima svilu, u Rusa je
petrolej. Savez se bori za nesmetani protok robe, kapita-
la, pameti. Sli~nosti je mnogo svuda, saradwa, prijate-
qstvo i koegzistencija - to je ono {to }e na kraju pobedi-
ti. (Belona zadovoqno) Tako treba zavr{iti... Svima }u
dosko~iti. Doma}i novinari podne}e vaqane izve{taje,
kao i novinari akreditovani iz prijateqskih zemaqa.
Cinike i nekrofile i moraliste - sve one koji u mojim
re~ima  budu tr`ili dlake , urazumi}u, prizvati pameti...
Ustvari, boqe je da taj deo posla General zavr{i, kako
bih ja ostala neume{ana i ~ista kao an|eo... (Odjednom,
naprasno, gromoglasno po~ne da se smeje) Vreme je, gospo-
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do novinari, berite ko`u na {iqak! ( Okre}e se, uzima sa
stola rokovnik i odlazi u mrak, na stvarno suo~ewe sa
novinarima)

IX LEPO LI JE @ENSKO TELO, BA[ ZACELO,
KAO OSKORU[E LIS S PROLE]A

Margo i Lilian utr~avaju na scenu zajapurene, dr`e}i se
za ruke, raskop~anih bluza.

LILIAN : Kad uskoro zagospodarimo svetom, preimeno-
va}emo sve! Pa i naziv ove dr`ave - AMAZONIJA : tako
}e se zvati! Upravqa}emo Amazonijom, kao Mesec talasi-
ma Atlantika!... Kao da smo ve} zakora~ile - ~ini mi se -
u to vreme!... (Stigle su na sredinu scene ; Margo joj ne`no
qubi dojku) Oh, joj, oh!
MARGO : Ne}emo vi{e da se skrivamo! Koliko sutra
zahteva}u od mamice da izdejstvuje dono{ewe novog
zakona o braku i o legalizaciji lezbijstva...
LILIAN : Dok jedne satire borba za naciju i nacional-
nu uskogrudost, dok drugi tro{e snage na prizivawe
internacionalnih fatamorgana, dok tre}ima ~itav
`ivot proleti u uspostavqawu dr`avica i sticawu
korice hleba, mi smo izabrale da `ivimo u slobodi koja
ja sama sebi ciq. Budu}nost je pred nama, a dono{ewem tog
zakona o slobodnom braku, Belona }e zadu`iti budu}a
pokolewa...
MARGO : Mamica je oti{la negde izvan ku}e da uve`bava
svoj nastup za konferenciju...Sutra }e osvanuti dan pre-
plavqen krupnim slovima na naslovnim stranicama svih
dnevnih novina...
LILIAN : Da je na svetu jo{ nekoliko takvih hrabrih
`ena, ~ove~anstvo bi kroz nekoliko godina postalo ona
na{a sawana Utopija - Svetska Amazonija!
MARGO: Do|i ovamo, pri|i bli`e, qubavi moja!
(Zapo~iwu qubavnu igru ma~aka. Grle se i qube. Izme|u
wih je onaj xak sa plevom. Lilian se opru`i preko xaka.
Margo joj raskop~ava bluzu i miluje joj rukom grudi,
klizeli ne`no usnama po ko`i na ni`e ; dodiruje joj ruka-
ma stomak, butine, pipa je izme|u nogu) 
LILIAN : Oh... On nas gleda! (Pokazuje na MUMIJU)
MARGO : Taj ne vidi daqe od brkova! ( Obuzeta je
qubavnom igrom i nastavqa da je miluje)
LILIAN : Majko moja, kao je lepo!
MARGO : Ni sawala nisam da mo`e biti ovako... ovako...
LILIAN : [to pre zakon, zakon! Kako mi gori sve}ica!
MARGO ( u ekstazi) : Nikada me vi{e ne}e dota}i ruka
mu{kar~ina! Zbogom, mu{kar~ine, zbogom, glupi avgusti!
...O, kako mi raste, raste, pu}i }u... (Margo se sasvim
priqubi uz lilian i gr~evito je grli kao mu{ko kao da
`eli da je ugu{i. Raspomamqeno je qubi po licu, grlu i ne
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prime}uje da se u{uwao Kraq)
KRAQ : Zna~i tako!? Ko bi rekao?! (Pri{ao im je sasvim
blizu) To je to, Lilian, je li? Zavodi{  mi zaru~nicu?
MARGO : Kretenu! Otkud ti? (Van sebe, povla~i haqinu
navi{e) Uzmi nas! Zasko~i nas! Sad smo tako dobre!
Napuni nas semenom! Pru`i}emo ti ne{to najlep{e!
Ono {to haremske kurve pru`aju vlasniku harema!..
KRAQ ({utne nogom u zadwicu Lilian) : Jebo vas bog,
lezbejke!
MARGO :Uzmi nas, Glupi Avguste, pru`ila ti se prili-
ka koja se retko pru`a, olak{aj nam! ( A onda iznervirana
Kraqevim oklevawem i besom, ustane i odvali mu {amar)
[utiraj sebe u prazne mo{nice, majmune!
KRAQ : [ta }u ja bez tebe, margo?
MARGO : Eno ti u`e (pokazuje na u`e koje visi ispod
mre`astog krova ) , neka ti ono bude zaru~nica i nevesta!
Ono }e ti pomo}i, kad ga navu~e{ oko vrata i zategne{,
da ti se ukruti onaj prcmoqak ! (Margo grubo hvata
Lilian za rukom i cima :odvla~i je sa scene) Hajdmo, mila,
mamici mojoj u wen dom!....

Kraq, stoji ukopan u mestu, dr`e}i jednom rukom obraz
koji mu bridi od {amara, a drugom poku{ava da mahne
Margo... Mahao je  i{~zloj Margo, svom poni`ewu i
sramoti.

X KRAQ POKU[AVA DA SE OBESI. DOLAZI
VUK DOBRI] I SPA[AVA GA

KRAQ ( tumaraju}i izgubqeno Otpadom sapli}e se o
gvozdenu kraqevsku krunu - bri{e pra{inu i pau~inu koja
se nahvatala po woj i stavqa je na glavu) : Kumovi su mi
dali odli~no ime! Kakav bih ja doista bio kraq!
(Prilazi stolici iznad koje visi u`e) ^etrdeseta mi je,
i ve} su mi poumirali svi bliski i dragi... Bez poroda
sam... Zar mi slu`ba i unapre|ewe mogu zameniti....
Upoznao sam ~arobni greben~i} i kobni moreuz belone.
Obe}ala mi je }erku, a podala mi se kao vu~ica.... Ovo je
sanatorijum za umobolne!. (Baca pogled prema u`etu)
Dovraga, ja i nemam drugi na~in, ovako jalov, da se susret-
nem sa mojom familijom! Boli me |oka za Belonin Savez!
Za advokaturu, diplomatsku karijeru, Novi poredak! ...
(Nespretno se popne na stolicu ; otkop~ava okovratnik
ko{uqe, pravi zamku i navla~i u`e oko vrata. U tom
trenutku ulazi, iza le|a Kraqa, Vuk Dobri} sa kwigom
pod rukom. I shvata {ta se de{ava. Kraq samo {to nije
odgurnuo stolicu i zalelujao se)
VUK (pritr~ava i obema rukama obuhvata Kraqa, pri tom
mu ispadne kwiga) : [ta to ~ini{, jesi li poludeo? Tamo
gde si nameravao da po|e{ ambis je i mrak! A, hteo si da
pobegne{? Je li? Kad je najgu{}e? E, ne mo`e! U ovom
istorijskom trenutku kad su se namerili i Istok i Zapad
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da uni{te na{u dr`avu! Sad , kad narodu gori pod nogama,
ti ho}e{ da se izvu~e{, a ko }e braniti  na{e nacionalne
interese? Zar `ivot nije lep, budalo, zar ti nije pru`io
od svega pomalo?( Kraq skida om~u sa vrata) General te je
ve} naimenovao za opunomo}enog ambasadora ! Za koji dan
putuje{ na Gibraltar!
KRAQ (prestravqeno) : Ne! Gibraltar je stra{no mesto!
(Stropo{tava se na pod)
VUK : Boqe biti `iv, makar i sa modricama, nego mrtav
i lep! Sramoto jedna : sre}a tvoja da sam nai{ao...
KRAQ : Lako je Generalu da raspore|uje! Za{to sebe nije
imenovao za opunomo}enika na Gibraltaru?
VUK : A ko }e onda da nas ovde ~uva? Ko da dr`i batinu?
Zar imamo boqeg?
KRAQ : Nemamo!
VUK (podrugqivo) : Vidi, stavio ~ovek krunu na glavu i
sa wom re{io da se obesi! (Uzima krunu u ruke) Zar si ti
zaboravio da smo ve} jednom najurili kraqa preko
granice, da se nikad vi{e ne vrati. A da se neko od wegove
familije vrati ovde, ja bih istog ~asa na suprotnu stranu
- preko granice! Ja sam - a verujem i ~itav na{ narod - sa
kraqevima  jednom ve} zavr{io! ( Baca krunu preko
drugih stvari. U tom trenutku na scenu utr~ava napoleon
sa pobedni~kim peharom u ruci)
NAPOLEON : ^ika Vu~e, evo ga! (podi`e pehar uvis)
Podigao sam glavni grad na noge! Svetska {tampa bruji o
mojoj pobedi! ̂ itav svet slavi. I vi se tome radujete, kako
vidim!
VUK : Da, sine moj! (Vuk ga poqubi u ~elo)
KRAQ (mrmqaju}i sebi u bradu) : General ume {to drugi
ne umeju!
NAPOLEON : Proslavi}emo moju pobedu, sa svima sam je
ve} proslavio, sada je red sa vama!
VUK : Ali, mo`da nije zgodno? Vide}e narod.
NAPOLEON : Narod je video svoje i tek }e da vidi! Zar
pobedu da skrivamo?
Sa poda ustaje i Kraq i sva trojica uzdignutih ruku
odlaze sa scene u mrak.

XI I SA NOGOM U GIPSU, OTPAD TI JE MIO ,
JUS

JUS (dolazi, uz pomo} {taka. Nosi i Poqsko stra{ilo.
Dovla~i se do stola i svali na stolicu. No ubrzo se pre-
domisli, ustaje i Poqsko stra{ilo prenosi kraj MUMI-
JE) : E, tu je ve} boqe. Tamo si samo pla{ilo poqske
ptice. (Dohramao je ponovo do stolice ; utom dolazi i pop
Mihailo sa novinama u ruci, qutit)
MIHAILO : Danas je petnaesti, a prodavac mi je prodao
novine od prvog aprila! Da ne poveruje{! I {ta u tim
novinama pi{e?
JUS (kad mu se Mihailo pribli`io, uzima novine iz
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wegovih ruku) :Isto, isto, isto, isto!
MIHAILO (otvara jedan stari paket novina, izdvaja
jednu i otvara je) :Evo! GENERALOVA PARTIJA
TRUDBENIKA odr`ala istorijski kongres. U velikoj
sali pred oko 5000 prisutnih General je podneo uvodni
referat. Kada je zavr{io ~itawe, aplauz je trajao 15 min-
uta! @ivela GPT! Kongres je zavr{en iza Genneralovog
govora i aplauza, bez diskusije i pogovora... Ili ovo : "
Kongresu GPT prisustvovale su visoke zvanice iz 150
zemaqa : Kunta Kinta, socijalisti; Alal Halal, soci-
jaldemokrate iz Nedo|ije ; Xon ^okrqa, laburista ;
Kamiqakaka komunisti~ki blok Crno - crvenih ;
Murmurikurimurmukeru - leve snage Azije..." A gde su
Rusi? (Pop Mihailo baca novine)
JUS: Od prve do posledwe stranice najtira`nijeg
dnevnog  TUNGUZIJSKOG LISTA - izve{taj sa Belonine
konferencije za {tampu! Gle, izostavili su umrlice i
vremensku prognozu, ~ak i programe radio i te- ve stani-
ca! Sve su, bre, izostavili!... Blago nama : prosperitet i
progres samo {to ne nastupe! @ene }e upravqati svetom
i slede}im vekom. Velike sile ne `ele propast malih
dr`ava, Nedo|ije i Tunguzije, i Amazonije... Kuba ima
{e}er, Kina svilu, Napoleon }e pobe|ivati na svim
budu}im biciklisti~kim trkama... Velika Amazonija }e
postati najidealnija zemqa na svetu! (Jus zatvara novine
i baca ih ) Ma, otkud generalu An|eli}u toliko snage kad
je on jedan, a nas ima vi{e nego pleve u ovom xaku?
MIHAILO : General An|eli}, kao i wegovi prethodni-
ci, svoju snagu i mo} crpe iz na{e malodu{nosti,
kukavi~luka, jeftine ra~unice da se sa~uvamo za neka
boqa vremena.
JUS (ustaje sa stolice oslawaju}i se na {take) :
Obele`io me je za ~itav `ivot Napoleon, a ne Bog! Vidi
moje rane!  (Pokazuje popu Mihailu prelom ispod kolena)
A Belona, kao prava bogiwa rata, trubi da }e i ubudu}e
pobe|ivati weni napoleon~i}i!
MIHAILO : Ala te je udesio, iskrivio si se kao
stra{ilo!
JUS : Da, iskrivio sam se kao gudalo! Meso mo`da i ho}e
da sraste, ali kosti?...
MIHAILO : Strpi se, bi}e{  ti opet prav kao strela!
Idem po meleme... (Odlazi da donese meleme za Jusa)
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XII NI KAD SPAVA, NE MIRUJE, BELONA

Jus poku{ava da napravi neki red me|u stvarima na
Otpadu. Preme{ta ih i pri tom zagleda, na{ao je i vio-
linu i uglavquje je izme|u drugih stvari. Belona dolazi
odse~nim korakom - vrag je izgleda do{ao po svoje. Belona
pro{i{a kraj zbuwenog i iskrivqenog Jusa i prilazi
MUMIJI.
BELONA : Mnogi su te se odrekli, znam, ali za`ali}e,
pasji sinovi! (Primeti i Poqsko stra{ilo kraj Mumije)
Jesi li ti doneo ovo stra{ilo ovde, a? Ti bi da stavi{ u
isti red ono najboqe {to smo ikada imali sa stra{ilom?
JUS : Gospo|o, ovo je Otpad!
BELONA : Ovo je ne{to drugo, vaqda ja znam {ta je! Ti
si smislio to, insinuaciju i svetogr|e ; zar misli{ da
}emo svi mi pa i na{a dr`ava i nekada{wi polet
zavr{iti na ovom otpadu?
JUS (podi`e {taku u pravcu Poqskog stra{ila i Mumije
i stvari) : Ja...ne! Ovo je stvarno otpad i ovde su samo one
stvari koje vi{e nikog ne zanimaju!
BELONA : Ma, {ta ka`e{! Sve same i beskorisne
stvari? (Pokazuje na Mumiju) On je najboqi me|u nama! A
ti si se prikrao , kao lopov u no}i, i ukrao nam ga,
najve}eg sina svih na{ih naroda i narodnosti!
JUS : Ne, ne, nisam ja. Nanelo ga je vreme. Vetar. Wegovi
su ga {utnuli, ispao je iz voza, a onda su ga neki na{li,
u{uwali se no}u na otpad i tu ga ostavili... a General je
to mogao da spre~i...
BELONA (obra}aju}i se Mumiji) : General ni slutio
nije {ta }e se sve izdoga|ati! O~e na{! Ve} sam naredila
da po~ne  izgradwa  Ku}e od oblaka sa zlatnim gredama , da
joj se divi ~itav svet. Kao iz najlu|e bajke. Tamo }u te
~uvati, najboqi o~e i sine, ~im majstori dovr{e izgrad-
wu. Posla}u najvi{e gardijske oficire da te prenesu u
tvoju ve~nu ku}u - trajniju od faraonskih piramida! (
Belona prilazi Jusu s prete}im izrazom na licu) Skloni
ovo poqsko stra{ilo gde zna{, ti, otpadni~e! (Belona
odlazi , a Jus upla{en i iznerviran {takom mlati po
stvarima, i po radio - aparatu. Radio po~ne da kr~i, pa
umukne. Zatim se oglasi te~an glas spikera. Belona na
samom izlazu zastaje i slu{a)  
GLAS SPIKERA : "General je na sednici Ratnog vojnog
saveta zemqe pohvalio dosada{wi rad i aktivnosti
oru`anih snaga i wihov op{ti doprinos bezbednosti
zemqe. Pred najvi{im oficirima General je istakao
zna~aj  Generalove Partije Trudbenika i @enskog Saveza
za ostvarivawe dr`avne i nacionalne politike, progresa
i prosperiteta.

Zbog postojawa velikih pravnih praznina, General je
danas proglasio mno{tvo va`nih zakona. Izdvajamo :
Zakon o braku. Ovaj zakon pored definisawa nu`nih
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pretpostavki za sklapawe braka izme|u lica razli~itih
polova, omogu}io je i pravo sklapawa braka i izme|u lica
istog pola, {to predstavqa presedan i zakon budu}nosti.
Dono{ewem ovog zakona postali smo prva zemqa u svetu
koja donosi takav zakon. O~ekujemo da }e i mnoge druge
zemqe slediti primer Tunguzije. Time smo pokazali i
dokazali zapdnim demokratijama i ostalima, da mi gradi-
mo humano i pravedno dru{tvo - dru{tvo slobodnih indi-
vidua.

General je ukazom zabranio rad politi~kih partija zbog
nedostatka politi~ke kulture i tolerancije. Briga nad
imovinom i sredstvima politi~kih stranaka prelazi u
nadle`nost dr`ave. Istim Ukazom, General je zabranio i
rad tzv. Nezavisnih medija i strana~ke {tampe, kao i sva
javna okupqawa..."

(Saslu{av{i posledwe re~i radio - spikera, Belona
odlazi sva ozarena u mrak. Tada Jus - da li zbog sadr`aja
vesti, ili zbog netrpeqivosti prema tehnici ? - ponovo
mlatne {takom po radio _ aparatu. Radio neko vreme
kr~i, pa zatim umukne)

XIII STUDENTSKE DEMONSTRACIJE. RADIO
^ETVRTI RIM IZVE[TAVA O IZNENADNOJ
BOLESTI NAJVE]EG @IVOG PISCA TUNGUZI-
JE

Iz off-a se ~uju uzvici demonstranata : Bando, bando, bando,
bando! Jus hramqe scenom. Ulazi pop Mihailo - sa zem-
biqom i melemima, uzbu|en.
MIHAILO : Ustali su protiv Generalove tiranije!
^itav Univerzitet. Studenti su postavili radikalne
zahteve, a General ne pristaje na pregovore...
JUS : General je zabranio javno okupqawe. Nedavno! (
Pokazuje na radio - aparat)
MIHAILO : Studenti pozivaju Generala da im se obrati
sa improvizovane govornice i saslu{a wihove zahteve. A
on im je poslao jake policijske snage. Samo {to nije
do{lo do sukoba. Studenti su najurili strana~ke prvake
koji su dotr~ali odmah da im iska`u podr{ku. (Pop
Mihailo spu{ta zembiq kraj Jusove povre|ene noge.
Podi`e Jusovu nogavicu pantalona i ranu ispod kolena
obla`e melemima)  Neko se od studenata setio da pozove
Vuka Dobri}a : mnogi veruju da on ima jak autoritet i
zasluge i da }e mo}i svojim prisustvom da za{titi
goloruke mladi}e i devojke od dobro naoru`ane i obu~ene
Generalove policijske garde. Trgom Ve~itih
Oslobodilaca odjekuje iz hiqade grla : Vu~e, Vu~e, o~e
nacije, pridru`i nam se!
JUS : Ma, ko zna gde je Vuk! Taj uvek ume da prona|e dobro
skrovi{te ( u ratu sviwac, u miru  podrum vilinskog
dvorca) !
MIHAILO (previv{i ranu) :̂ udesan je ovaj melem!
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Pomo}i}e ti.

Vuk Dobri} dolazi na scenu sa peglom u ruci, i za wim se
vu~e dug gajtan. Spu{ta peglo na sto.
VUK : Sa ovom se peglom {ro - {ta ispeglati mo`e!
MIHAILO : Studenti te zovu!
VUK : O, ima vremena! Kwi`evno ve~e je tek kroz deset
dana!

Iz off-a se ~uju parole studenata u daqini, zatim nekoliko
pucweva.

JUS ( podi`e {taku u pravcu glasova i pucwave) : General
je izveo jake policijske snage i opkoqava demonstrante.
Pobi}e decu, Vu~e!
VUK : Jadni mladi qudi! Precenili su sebe.
MIHAILO : Samo ih ti mo`e{ sada spasiti!
JUS : Oni ti veruju! Oni te zovu! (Pokazuje {takom u
pravcu glasova) Prozvali su te ocem nacije, najve}im
`ivim bardom Tunguzije. Zar }e{ dopustiti da ih
General proguta kao zmija `abu? Ugu{io je sve, bre, sve,
sve! Ni inostranstvo da se oglasi. ]ute - svi }ute!
VUK : A vi? I vi ste se povukli ovde! Do{ao sam kod
pravih prijateqa, verujem. Te mlade qude }e spasiti - ne
sekirajte se - Slu~aj Komedijant! (Vuk Dobri} je `eleo
jo{ ne{to da ka`e, ali ga u tome spre~i preglasno
kr~awe radio - aparata) 
MIHAILO : Antena! antena! 
JUS : Jok, ne poma`e antena, ve} - {taka! (udara po radio-
aparatu {takom, dok se ne oglasi spiker) 
SPIKER : "... Prekidamo redovnu emisiju vesti zbog
va`ne vesti koja je upravo stigla u na{ studio...Na{
najve}i ̀ ivi pisac Vuk Dobri} u ranim jutarwim ~asovi-
ma preba~en je na Klini~ki centar. Konzilijum lekara
koji se bore za wegov `ivot konstatovao je da je re~ o
izlivu krvi u mozak. ^itava nacija je potre{ena ovom
ve{}u. Delegacija  pi{~evih ratnih drugova, ~lanovi
Udru`ewa kwi`evnika i ~lanovi Akademije nauka i
umetnosti stigli su na Klini~ki centar, izra`avaju}i
time nadu u ozdravqewe  i po{tovawe najve}em `ivom
piscu Tunguzije! Delegaciju  akademika predvodi..."
(Radio opet po~ne da kr~i, pa umukne)
JUS : Ko ovde koga zajebava? A? (Jus ustaje i dodiruje
vrhom {take Vuka Dobri}a)  Lele, lele!
MIHAILO : Delegaciju akademika verovatno predvodi
Sveti Antonije!
VUK (bri{u}i znoj sa ~ela) : Ovakve se la`i odavno nisu
~ule!
JUS : Neko `eli da te sa~uva! Jak razlog! Moj Generale (
tap{e Vuka Dobri}a po ramenu) ... studenti su na{a deca
i kud }u ja nego me|u svoju decu! (Oslawaju}i se o {take,
Jus odlazi u mrak)

25

Весела мумија. Криве кике. Драме



VUK : Neko }e mi za sve ovo platiti visoku cenu! Vide}e
oni svoga boga! (qutit odlazi)
MIHAILO : Gospode, za{titi nejake i narod na{, da
krvi ne bude!

Scena se zatamwuje polako potpuno.

XIV JUS SE VRA]A SA BARIKADA, KRVAV

JUS ( ulazi sa ra{irenim amrelom, izokre}e ga i dr{ku
oka~i o mre`asti krov Otpada, tako da visi kao mrtva
}urka.Jedva hodaju}i, izubijan, okrvavqen, Jus se
stropo{ta na stolicu, vadi cigaretu iz xepa i pripaquje.
Uvla~i dim cigarete duboko u sebe i razroga~eno gleda u
radio - aparat ) ]uti{?! (Mlatne {takom po aparatu)
Vijaju ih po kvartovima i ulicama ve} satima, prebijaju i
ubijaju, kao {interi pse, a ti }uti{! Po ulicama le`e
mrtve devojke i ve} im se od vru}ine naduli stomaci! (
Bri{e mrqe krvi sa lica, pu{e}i)  Ima smrti, sve je
vi{e ima! I tek }e je biti! Sabijaju sve u konzervu. Po
zidovima krv, po krvi muve. Sa brda komanduje General i
{a~ica mu vernih sledbenika klik}e. ( Baci opu{ak na
pod i dugo ga gazi petom)  Gde su o~evi ove dece? Sram da
ih bude : nabili su se u mi{ije rupe! Samo bri`ne majke
tragaju za svojom nestalom decom, pretu~enom,
pohap{enom... Tunguzija mora nestati, jer su Tunguzijsci
najgori narod na svetu, ~im sve ovo mo`e da gleda i otrpi!
To ve} vi{e nije i narod, ve}...

Iz off-a se za~uje glas Napoleona. Jus istog trenutka
{mugne pod sto.

NAPOLEON ( u sasvim crnom odelu, kao oxa~ar; preko
ramena mu je u`e, gura bicikl) : Spali}e prestonicu
Tunguzije! Ni mi{evi ne}e ute}i. A ja }u biti isti kao i
pre, mamice moja, spretnija od delfina... ( Napoleon baca
u`e preko gomile stvari. Gurne bicikl kroz stvari kao
kroz visoku travu i odlaze}i pevu{i)    Mamice moja, ve}
je leto,
crveno cveta boranija,
po ulicama, po asvaltu
vre`e pogazih to~kovima -
pogazih to~kovima!
JUS ( boja`qivo izviri ispod stola i osmatra podru~je
Otpada) : Koliko li je sve`ih grobova, kad se Napoleon
ovoliko raduje i peva! Koliko li nas je u ovoj zemqi koji
smo se sakrili kao hr~ci, tugo moja, od wihove dece
izdresirane da i ~elik pripitomqavaju? ( Kad se osmelio
i hteo da ustane, na scenu dolaze Belona i Lilian. Jus brzo
{mugne pod sto, sklup~an i pritajen)
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XV ALI, NE LEZI VRA@E! SVE SVOJE RE[EWE
IMA

Belona i Lilian sigurne da wihov razgovor niko ne mo`e
~uti. 
BELONA : Kad ve} qubav ne zna za granice, uredila sam
va{e ven~awe...
LILIAN : Svet }e to upamtiti!
BELONA : Upamtila sam ja, draga moja! Ali, kad ve}
ho}ete, neka vam bude!
LILIAN : Time }e najvi{e dobiti na{ @enski savez!
BELONA : @enski Savez je moja briga, a svadba...
LILIAN : I moja je!
BELONA : ^eka vas Vladika Dobronarodni. Kad sam mu
se najavila, gun|ao je u svoju bradu...
LILIAN : Ven~a}emo se u sabornoj crkvi!
BELONA : A gde drugde? Vladika Dobronarodni pristao
je da vas ven~a, lepo je to {to se crkva diskretno prestro-
java i zbacuje svoju hiqadugodi{wu qu{turu...
LILIAN : Ko bi rekao da }e taj stari bogomoqac dati
pristanak tako lako?
BELONA : Prepustila sam da Vladika Dobronarodni
odredi dan i ~as va{eg ven~awa...
LILIAN : Sva drhtim! ... Mamice, mamice! Ali, {to se
mora - mora! Na ovo ~ekam trideset godina! (Odlaze) 

XVI VUK DOBRI] ISPOQAVA HRABROST
PRED MUMIJOM. PA, TO JE @IVI VAMPIR!
NAJVE]EG @IVOG BARDA TUNGUZIJE OBUZI-
MA LUDILO. SVE NAS JE, OPET, NAMAGAR^IO
GENERAL!

VUK ( sav zahuktan sti`e na Otpad koji izgleda pusto, ali
zagledav{i sve okolo zapa`a Jusa sklup~anog ispod stola,
nasmeje se da ga ohrabri) : Izlazi odatle, sad si slobodan!
JUS (stewu}i izvla~i se ispod stola) : Ti se smeje{, tebi
je lako, ti se uvek izvu~e{! Bolestan si i kad nisi, arma-
da te kuje u zvezde. A tamo (pokazuje rukom u daqinu) ginu
deca - meci zape~a}uju sudbine mladi}a!
VUK : Dolazim od ku}e. Svr{eno je - sve je svr{eno!
Glavni grad se umirio!
JUS : Prebijeno je i pobijeno toliko mladi}a, svojim
o~ima sam gledao. I sad ih vijaju po mra~nim uli~icama,
ili po zatvorima. Neki uzvikuju tvoje ime. Kada bi znali
ono {to ja sada znam: kakva si nula i pri{ipetqa!
VUK : ^ekaj! Izmislili su moju bolest da spasu naciju!
Moju je suprugu li~no pozvao On, General! Saop{tiv{i
joj da je boqe da ja ne izlazim pred pobuwenu ruqu stude-
nata. General je diktirao novinarima saop{tewe o mojoj
bolesti. Moja supruga je sve to odobrila, ja o tome nisam
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odlu~ivao. Znate da me je ta vest zatekla, kao i vas, ovde!
JUS : Kad se ̀ ene ume{aju u politiku, onda se ra|aju kila-
va deca! Tvoja ̀ ena je preuzela tvoju krivicu, a ti ubudu}e
u debeloj mirovini pi{i svoje kwi`urine i memoare, kao
da se nisi nagledao dovoqno krvi u mladosti!
VUK : ^ekaj! General se popla{io i preduhitrio je moju
iskrenu odluku. Da sam se ja odazvao i stao na ~elo stude-
nata, izbio bi gra|anski rat. Tunguzija bi bila poplavqe-
na krvqu. Ispada da je boqe ovako... Pohap{ene }e
pretu}i, popla{iti, a onda }e morati da ih puste...

Dolazi pop Mihailo, mantija mu je pogu`vana, puna mrqa.
Ruke su mu krvave i lice. Ho}e ne{to da ka`e na sredini
scene, ali kao da je onemeo. [iri i skupqa usne. Prilazi
Jusu i Vuku Dobri}u klecaju}i.
MIHAILO : Izginula su deca, narod na{! Video sam
mnogo le{eva i jata gavrana! Otkud toliki
gavrani?...Smrt i krv ih privla~e... Sahrani}emo na{u
decu, a ko }e nas?
VUK :Boqa vremena...
JUS ( uzev{i popa Mihaila za ruku, unosi se u lice Vuku)
: Tako veli{ - boqa vremena! ...Sram te bilo!... Sve }e
tvoje kwi`urine da stignu ovamo kroz godinu-dve.
Prepozna}e ~itaoci i narod kona~no kakav si ti lisac!
@emu ti vi{e ima{ da se nada{ i kao ~ovek i kao pisac?
Zar te ta prolivena krv nevinih mladi}a i devojaka po
plo~nicima ne uznemiruje?
MIHAILO : Tovare ih u kamione i dovoze na grobqa bez
belega! Raweni i nedotu~eni jau~u pritisnuti drugim
le{evima....
VUK : Da su me studenti na vreme obavestili i prona{li,
mo`da bih ja...
MIHAILO : Bavio si se intrigama i bole{}u svojom
izmi{qenom...
VUK : General nas je sve namagar~io, studente, mene, tebe,
prvake stranaka, narod sav!
JUS : Namagar~io je tebe, Vu~e!
MIHAILO : Spa{avali smo decu...
VUK : Pa {to vam Gospod ne pomo`e?
MIHAILO : Iz u~tivosti i zbog na{eg starog prijate-
qstva ne}u ti odgovoriti onako kako zaslu`uje{!
VUK : Eh, eh, pa nismo na kraj srca!
JUS : Nas jedino smrt, Vu~e, mo`e oprati od sramote!
VUK ( uzdrman ovim re~ima nervozno {eta, i prilazi
Mumiji, vaqda da sakrije tu nervozu. ^u~ne ispred
Mumije) : I wemu su, dragi moji, preterane ambicije
do{le glave!
MIHAILO (gorko se nasmejav{i) : Ali On je umro u
bolni~koj posteqi oplakivan od ~itavog sveta i
Tunguzije kao vrhovno bo`anstvo...
VUK : Znam da su ga o`alili mnogi, ali ja nisam!...
JUS : Nisi, jer je pomutio tvoje snove i ambicije!
VUK ( kao da `eli da doka`e da se Mumije ne boji i da mu
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ona ni{ta ne zna~i, pipne Mumiju rukom u predelu srca,
ali iznenada trgne ruku) : Ej, pa on je `iv! Srce, srce mu
kuca!
MIHAILO : Kuca u tvojoj glavi! ( Vuk ne ~uje Mihailove
re~i ; obuzela ga je drhtavica ; odjednom po~iwe da cvili
kao {tenne i kao da ne{to nedvidq ivo poku{ava da
odgurne od sebe)
JUS : Zna{ {ta, Vu~e, to je ve} glupa gluma i ru~na {ala!
Prestar si da bi se na taj na~in {alio!
MIHAILO : Nije {ala! Ej, pa on je...
JUS ( s nevericom) : Mo`da se pretvara? (Prilazi Vuku
Dobri}u i odvali mu {amar, kako bi ga prizvao pameti)
MIHAILO : Pusti ga. Si{ao je sa uma i ne prepoznaje
nas!
JUS : Taj ve} pedeset godina ne prepoznaje nikog!... Hajde
da ga nosimo odavde u wegov dom, pa neka daqe o wemu
brine wegova `ena...
MIHAILO : Gle! Drhti kao pihtije. [to pre sa wim u
sanatorijum za umobolne!
JUS : Ali , kako? (Pokazuje na {take)
MIHAILO : Pomozi mi da ga nabacim na svoja le|a. (Jus
nespretno poma`e. Pop Mihailo sa poludelim Vukom
Dobri|em na le|ima, odlazi, a za wim i Jus)
VUK ( pra}aknuv{i se na Mihailovim le|ima prodra se
iz tame) : @ivi vampir! Qudi, `ivi vampir!

XVII DVA BELA AMBRELA, KAO DVE MLE^NE
PE^URKE U JULSKOJ [UMI

Ra{renih belih ambrela iznad glava, Margo i Lilian u
belom, dolaze nesigurno, dr`e}i se za ruke.

LILIAN : A ko }e biti mlado`ewa, Margo?
MARGO : Ti i ja!
LILIAN : A nevesta?
MARGO : Ti i ja!
LILIAN : Tamo }e biti puno sveta...
MARGO : Prove{}emo se ludo! (Ne`no poqubi Lilian)
LILIAN : A kad nam Vladika Dobronarodni pru`i
burme i stavimo ih na prste i ka`e : - A sada poqubite se
tajnom braka spojene - ho}emo li se poqubiti u ime Boga?
MARGO : Briga me {ta }e bogomoqci re}i, mi }emo se
poqubiti!
LILIAN : Svi }e nas gledati!Svi!
MARGO : Urokqivi oficiri! ^uj, ali i za to leka ima.
Skinimo ga}ice i oka~imo ih kao zastave na ovom va{aru
- tako }emo biti za{ti}ene od urokqivih!
LILIAN : Zar pred Vladiku bez ga}ica?
MARGO : Pa ne}e taj bogomoqac pod haqinu da nam
zaviri?! (Bestidno skidaju ga}ice i ka~e ih o ambrel koji
je Jus oka~io o mre`asti krov Otpada. Obezga}ene,
polaze. Lilian zaka~i jedan deo haqine o kr{ na otpadu,
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tako da joj seva gola butina do guzova)
LILIAN : @iveti bez ga}ica - svakako! Promaja mi
vr{qa izme|u nogu kao psetance! 
MARGO : Sre}a nas ~eka ta~no u podne!

XVIII KRAQ PUTUJE U ^UDESNU ZEMQU

Dolaze Kraq i Napoleon : Kraq nosi putnu torbu,
Napoleon buket cve}a

KRAQ : Mo`da me u toj ~udesnoj zemqi neko ve} ~eka, a,
Napoleone?
NAPOLEON : Izobiqe ve~nog prole}a, `ene. Trke,
trke!
KRAQ : Mo`da i san koji dosawao nisam? Paunica, jedna
se izdvaja, zaqubqena u sebe...
NAPOLEON : Mo`da }e mamica moja jednu takvu pau-
nicu da ti po{aqe?
KRAQ : Odletela je zauvek i nisam stigao da joj se
nagledam repa...
NAPOLEON : ̂ im stigne{ u ~udesnu zemqu, raspitaj se
o trkama i o novim modelima automobila. Udesi da
stignem na wihovo prvesntvo i eto mene. Mo`da i tamo
osvojim pobedni~ki pehar?
KRAQ : Ne brini, ne brini. (Kraq spu{ta kofer na pod
i uzima ono u`e kojim je poku{ao da se obesi i ne`no ga
pomiluje)
NAPOLEON : Kakvo dobro u`e! (Napoleon spu{ta
buket sve}a na sto i probija se kroz kr{ starudije do svog
u`eta ; uzima ga i prilazi Kraqu)  Ja sam ovo u`e bacio
ovde. Lepo je i tvoje, ali je ovo lep{e! Uzmi ga i ponesi,
neka te tamo daleko podse}a na nas!
KRAQ : Ponekad i jedno sasvim obi~no u`e mo`e ~oveka
da prelomi i u `ivot povrati...
NAPOLEON ( gleda na sat) : Po`urimo, ako `elimo da
stignemo na Marginu svadbu!
KRAQ : Svakako, po`uri, Napoleone! Svadba ne mo`e da
~eka...
NAPOLEON (uzima buket cve}a): Sti}i }u! Pravac (
pokazuje prstom ) saborna crkva! ( Izlaze}i , Napoleon se
okrenu ) Ba{ mi je ̀ ao {to ne}e{ prisustvovati trci na
{tulama. Svakodnevno sam uve`bavao, pehar mi ne mo`e
izma}i ! (Nevidqiv, iz mraka, iz off-a, Napoleon
dovikuje) : Pozdravi sve u ^udesnoj zemqi, Kraq~ino!
KRAQ (spu{ta na sto u`e koje mu je poklonio Napoleon,
zatim se pewe na stolicu i hvata se obema rukama za u`e o
koje se hteo obesiti, leluja. Ne{to kasnije ga odvezuje i
smotava u krug. Poqubi ga tako smotanog i silazi sa sto-
lice. Uzima kofer i odlazi ) : Zbogom, Otpade1 Zbogom,
pre|a{wi `ivote!
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XIX BELONA, U DRU[TVU GARDIJSKIH OFI-
CIRA , POLAZI NA SVADBU

Belona, u dru{tvu dva visoka gardijska oficira, ulazi na
Otpad.

BELONA (tiho, zavereni~ki) : Ovde je On . ( Pokazuje u
pravcu MUMIJE) Kad za to kucne ~as, posla}ete pouz-
dane qude da ga odavde prenesu u Bajku!
OFICIRI (jednoglasno) : Bi}e kako ka`ete!
BELONA : Laska mi {to }ete prisustvovati svadbi i
ven~awu moje Margo.... Ja imam poverewa u oficire...
(Oficiri se sa po{tovawem naklone Beloni) General je
smirio buka~e, bunxije i studente i strane pla}enike!
Sun~an je i lep dan odabrala Margo za svadbu!
OFICIRI : Da, miran i lep dan!
BELONA : I zapamtite! Jo{ se nije rodio taj koji mo`e
moje planove da osujeti. Uskoro }e vam biti poslata
lozinka, i vi }ete posle toga postupati po mojim
nare|ewima!
OFICIRI : Postupi}emo!
BELONA : ^udo }e se dogoditi! Prepozna}e ga i tvr|e
glave. Svi }e se ~uditi!
OFICIRI : Polo`ili smo vam zakletvu!
BELONA : Oslu{kujte. Bdijte. Budu}nost nam se osmehu-
je. Napredova}ete br`e od prutova pokraj vode. Do}i }e
~as, smarknu}e se, i zasja}e svetli srp meseca na nebu...
OFICIRI : Nestrpqivo o~ekujemo...
BELONA: Ovo mesto ( pokazuje rukama oko sebe) , raseli-
ti, izbrisati svaki trag o wegovom postojawu!
OFICIRI : Bi}e sve ukloweno!
BELONA: Po`urimo u Sabornu crkvu da Vladika
Dobronarodni ne ~eka! (Podi`e obe ruke uvis i uzvikuje)
@IVEO @ENSKI SAVEZ!
OFICIRI (podigav{i ruke na isti na~in) : @IVEO!!

Odlaze, u mrak, nepovratno.

XX NAPOLEONA, NA [TULAMA, ZATI^E
VEST O SMRTI GENERALA

Na polumra~nu scenu ulazi Napoleon na {tulama. Iz
radio - aparata krkqa muzika; zatim gromoglasna
kora~nica. Kad Napoelon stigne na sredinu Otpada,
kora~nica se naglo prekida...

SPIKER: Ovde Radio ^etvrti Rim! Vanredno izdawe
vesti!

Od posledica sr~anog udara General An|eli} je u
popodnevnim satima preminuo u svom radnom kabinetu.
Najve}em sinu na{eg naroda nije bilo pomo}i, saop{tio
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je konzilijum lekara. General je i posledwe trenutke
svoga `ivota proveo u obavqawu va`nih dr`avnih
zadataka.

Datum i mesto sahrane bi}e naknadno objavqeni.
Od danas, pa nadaqe, nacija je u dubokoj `alosti...

NAPOLEON ( ru{i se sa {tula s krikom) : Mamice
moja, mamice! (Zatim ustaje, dok iz radio aparata je~e
zvuci posmrtnih mar{eva, i tr~i prema izlazu vuku}i obe
{tule ) 

XXI GRA\ANSKI RAT - VE] VI\ENO

Pop Mihailo i Jus  dolaze na scenu : Mihailo nosi na
ramenu neko kopqe na kome se lelujaju par~i}i neke zas-
tave, Jus o ramenu nosi bolni~ku torbu sa oznakom
Crvenog krsta.

MIHAILO (Odbaciv{i kopqe na onu gomilu stvari) :
Ko bi rekao da }e nas general tako brzo napustiti?
JUS : Umre bez sve}e, napre~ac...
MIHAILO : Sad je sve u Beloninim rukama! Odmah su joj
prikqu~ili policajci i oficiri. Wen savez zaposeda
raskrsnice i mostove glavnog grada tunguzije!
JUS : Bolesno ambiciozna `ena! Podelila je narod na
wen i na na{. Dovoqno za gra|anski rat. Video sam da je
deo oficira i policije pri{ao pobuwenim studentima.
U provincijama se ve} vode krvavi okr{aji...
MIHAILO : Opet stradawe i nesre}a, a za{to, Gospode?
JUS : Bi}e toliko grobova da ne}e biti `ivih da ih pre-
broje!
MIHAILO : Zar ovom narodu nije dosta grobova i koro-
va?
JUS : Dok nam se grobovi i mrtvi ne pomire, nesre}a }e
nad ovom zemqom i narodom imati neograni~enu vlast!
General nije ni{ta shvatio. generalu se ovo moralo desi-
ti! ...
MIHAILO : Mogla je da sa~eka da joj se mu  ̀ohladi... Ko
zna gde }e i kosti da mu zavr{e?
JUS : Sagradila je Belona ku}u ni na nebu ni na zemqi sa
zlatnim gredama za ovoga ovde (pokazuje na Mumiju) . Sad
}e u toj ku}i ~uvati oba pokojnika... Preseli}e ih u Bajku.
Zna Belona  da ovaj glupi narod jedino bajkama veruje!

(Iz off-a se za~uje jeka topova u daqini. Topovska paqba se
pribli`ava Otpadu i postaje sve `e{}a. Pop Mihailo i
Jus ~u~nu na pod. Krste se gledaju}i prema mre`astom
krovu Otpada. `uje se rafalna paqba pome{ana sa pojed-
ina~nim pucwevima. Onda jeka borbi utihnu. Otpad tone
u potpuni mrak)
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XXII NI OTPAD VI[E NIJE, ONO [TO JE BIO

Jus ulazi sa jednom {takom pod mi{kom. U drugoj ruci
nosi gomilu kwiga, spu{ta ih na sto.

JUS (sam sa sobom) : Po ulicama di`u barikade od kwiga!
Ko bi rekao da }e tomovi od{tampanih sabranih dela sada
na barikadama da {tite slobodoqubive? ( Prilazi svom
ki{obranu i na wima otkriva  bele ̀ enske ga}ice, posma-
tra ih. U tom trenutku utr~avaju Margo i Lilian, u onim
belim haqinama sa ven~awa, bez ki{obrana, zadihane,
ra{~upane, prepla{ene)
MARGO : Ovde se vi{e ni{ta ne zna, ni ko pije ni ko
pla}a. Ni ko }e kome do}i glave!...A mi smo
najneza{ti}enije... Ako ovamo upadnu, silova}e nas...
LILIAN ( pokazuje na Jusov ki{obran) : Jo{ uvek nas
~ekaju na{e ga}ice! Obucimo ih! ( Kao da ne prime}uju
prisustvo Jusa, zadi`u haqine i obla~e ih tik ispred
Jusovog nosa)
MARGO : Moramo se probiti nekako do mamicinog
skrovi{ta - tamo je najsigurnije...
LILIAN : Tamo je i Centralni biro @enskog Saveza...
MARGO (dohvati obe Jusove {take) : Ovo nam mo`e
pomo}i u odbrani usput... (Pru`a jednu {taku Lilian)
LILIAN : Sad imamo ga}e, {take i odbranu - da vidimo
sme li neko da na nas dirne!
JUS ( bespomo}no) : [take - ostavite mi {take - ja se bez
wih ne mogu ma}i! [ta }u ja? Kud }u ja?
MARGO : Sa~ekaj , budalo, kraj svega, ako ume{! (Sa
{takama ispred sebe, kao sa pu{kama na gotovs Margo i
Lilian odlaze i nestaju u tami)
JUS (qut i van sebe, ustane i potr~i za wima) : Ja mogu da
hodam! Ja mogu da hodam! Povratile su mi se noge! Ej,
qudi! Izle~en sam!...Dogodilo se ~udo!... (Tr~e}i napu{ta
scenu, ali se ubrzo vra}a i uzima paket kwiga sa stola )
Polo`i}u ih na barikade! (Nestaje u tami)

XXIII BEKSTVO IZ SANATORIJUMA.
SVAKO NA KRAJU DOLAZI PO SVOGA VRAGA

Pobegav{i u op{tem mete`u iz sanatorijuma, Vuk
Dobri} sporim koracima ulazi na scenu. U rukama dr`i
sistem za infuziju ({tendler), koji je putem kanila (plas-
ti~no crevo) prikqu~en u wegove vene. Plasti~no crevo
je dugo. Iz gledali{ta se ~ini da je taj sistem za infuziju
Krst. Tu iluziju ru{e boce koje se lelujaju kad Vuk hoda.
Kao da osvaja otpad, mic po mic. 

VUK  (staklenog pogleda, govori nepovezano) : Vreme
smrti!... Vreme otpada!... Bolest je stigla u komunu...
Crvena joj usta... (Skida Jusov ki{obran sa mre`astog
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krova Otpada, baca ga na pod i gazi. ) ^ija je ovo ku}a, kad
ne li~ni na na{ dom, kroz ~ije prozore ne sjaje svetli
srpovi meseca u julu? (Du`a pauza)  Je li na{a?.....
Na{{aaaaaaaaaaaaaaaa! ( [utira stvari na Otpadu)
Trikovi, sve sami trikovi!...   Na{a je ku}a puna triko-
va!.... ma|ioni~ara... @ivot }e uni{titi najve}a strast
me|u strastima... Koliko r|e ...pra{ine!... Nadire r|a,
pra{ina.... pau~ina!... Poje{}e nas...  Vlasti,o vlasti!...
(Zastane i spu{ta na pod {tendler. Ne`no ququ{ka
boce za infuziju, kao malo dete koje se igra. Svojom
glavom opona{a quqawe boce. Zatim uzima opet
{tendler u ruke i hoda Otpadom)  Ima smrti! Od grobova
se nagnojila ova zemqa i ova planeta. (Prilazi MUMI-
JI, opet spu{ta {tendler na pod. ^u~nuo je i uzeo kavez
sa globusom - oka~io ga o Poqsko stra{ilo. Razgovara sa
MUMIJOM)  Ko si ti? ( Hvata kraj zavoja, i polako odvi-
ja zavoj kojim je umotana MUMIJA. Odmotava do kraja, i
onda ugleda obi~nu lutku iz izloga veli~ine qudske fig-
ure) LUTKA! ZAR SAMO LUTKA? (Vuk Dobri}
podi`e {tendler i odlazi . Negde na kraju scene ~vrsto
grle}i lutku zarida i zatim nestaje u tami, nepovratno)

XXIV KRAQ SE VRA]A

Jus uzrujano i ubrzano preme{ta stvari i poku{ava da od
wih napravi barikadu na ulazu u Otpad. Prenosi stolice,
gura masivan sto. Preko wih baca kwige, xak sa plevom,
bicikl. 

Sa druge strane barikade pojavquje se Kraq - on pres-
ka~e Jusovu barikadu - nosi u ruci kofer sa kojim je i
otputovao u ̂ udesnu zemqu i u`e koje je poneo  sa Otpada.

Jus nabacuje stvari na barikadu koje je sru{io Kraq
preska~u}i je.

KRAQ : Svr{eno je! ( Baca kofer na Jusovu barikadu)
Opkolili su ih i sve pohvatali, kao ze~eve! (Iz off-a se
~uju pucwevi)
JUS : Ako je svr{eno, za{to pucaju?
KRAQ : Studenti pobedu slave! Belonu su izveli pred sud
naroda. ( Kraq vrti u`e oko ruke. Hteo bi da ode sa
Otpada i pridru`i se slavqu pobuwenika. Na scenu
dolazi, preko barikade od starudija, pop Mihailo, ja{u}i
u jednom trenutku na dotrajalim stvarima, kao Don Kihot
na Rosinantu) Pobedili smo! (Pokazuje pop Mihailu
u`e) Ovim }emo ih pove{ati o bandere na Trgu Ve~itih
Oslobodilaca!
MIHAILO : Kome da ti presudi{? Tr~i, Kraqu, da
stigne{ korist svoju!
KRAQ: Niko se ne sme izvu}i! Poznajem sve iz Beloninog
Saveza! (Odlazi sa Otpada, u tamu, nepovratno)
MIHAILO ( gledaju}i Jusa kako gazi po zavojima koji su
ostali od MUMIJE) : Kraq! Ne mogu prevrati bez
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ovakvih prelivoda, kao {to je Kraq! Oni skinu kajmak, a
narod, obi~ni qudi...
JUS : Jao, moj Otpade! Kako si se smawio, kao si se suzio!...
MIHAILO : Ne kukaj i ti, Jus! Sad je ~itava Tunguzija
otpad!... Vuk Dobri} je pobegao iz sanatorijuma, na{li su
ga studenti mrtvog na barikadama... Jadni Vuk Dobri}!
Niko od studenata i nije mogao da prepozna slavnog pisca
i oca nacije. Ovako ( pokazuje mimikom lica Jusu) , umro
je sa sme{kom na licu! Zagrlio je neku lutku, Bog samo zna
gde je na{ao! Poku{avao sam da mu tu lutku istrgnem iz
samrtnog zagrqaja - badava! Kao da je srastao sa wom.
Odneo sam ga onako mrtvog zajedno sa tom lutkom na prag
wegove `ene. Bog da mu du{u prosti!
JUS : [to nije umro pre? @ivot mu je okrwio ugled. Ali
smrt  na barikadama je  iskupila taj Dobri}ev ... makar i
sa tom groznom lutkom...
MIHAILO : Sahrani}e ga u dvori{tu. U grdnom mete`u
ni umrlica ne}e da mu se pojavi... Niti }e dobiti ~etiri
prve stranice u najtira`nijem  TUNGUZIJSKOM
LISTU. Dobri}eva supruga je odlu~ila da ga sahrani
zajedno sa onom lutkom - tako  slavni pisac ode u ve~nost
u ve~nom zagrqaju lutke!...
JUS ( sagne se i dohvati deo zavoja, i po~ne da ga namotava
idu}i tamo gde je bila MUMIJA ) : Ukrali su ga!
(Pokazuje prazno mesto tamo gde je bila MUMIJA)
Ukrali!
MIHAILO : A Mo`da i nisu? Mo`da je on, Bo`e
oprosti, utekao sam? (Pokazuje na zavoj) Evo mu
ko{uqica! On je `ivi vampir. Uspeo je da utekne i
odavde, sa Otpada!
JUS : Ostao je samo globus! (Uzima ga u ruke) Ko zna  gde
}e opet da se pojavi?!
MIHAILO : Sa~uvaj Bo`e! On je `ivi vampir. ^im je
ponovo uspeo da umakne!
JUS : Sam nije mogao! Ukrali su ga wegovi!

Iz off-a se ~uju zvona saborne crkve.

MIHAILO (krste}i se) : Mnogo je nesahrawenih {irom
cele zemqe na obe strane...Pada opet mrak...
JUS : Mrak }e sve da pomiri...
MIHAILO (pripaquje debelu sve}u i krste}i se
podi`e je) : Potisnu}u mrak... Bo`e, milione sve}a treba
upaliti od Vladivostoka do Svete Gore Atonske... da
obasjaju stra{nu pomr~inu i mnoga zabludela i oslepela
srca... Jer Svetlost i Gospod jedino mogu da u~ine nev-
idqivo vidqivim, da krivo isprave, da nemerqivo
saberu... da pomra~ene du{e prosvetle...
JUS : [ta }u ja sa mojom du{om, o~e Mihailo? Zar je
nisam izgubio kada sam se posvetio stvarawu ovog
Otpada? Mnogo je drangulija ovde va`nih za pam}ewe
na{eg naroda... Ovde ima gra|e za nekoliko nacionalnih
arhiva i muzeja...
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MIHAILO : Postoji vreme kada se `ali i sahrawuje,
Jus. Postoje sada pre~e stvari. Ako si stvarno izgubio
du{u, ti si u milosti Boga. Ti si je onda sa~uvao... A ja
odoh da ovom sve}om posvetlim put na onaj svet du{i
na{eg pokojnog prijateqa Vuka Dobri}a. Bez nas ne}e da
ga sahrane... (Pop Mihailo odlazi sa upaqenom sve}om -
nepovratno)
JUS : Samo ti po`uri da ne zakasni{, sad }u i ja...

XXV POQSKO STRA[ILO, NA KRAJU,
DO[LO GLAVE, JUSU

JUS (podi`e sru{eno Poqsko stra{ilo, razgleda ga) :
Koliko si poqskih ptica popla{ilo! Koliko si gen-
eracija pla{ilo! Li~i{ na ~udaka, ali ni ~ovek ni vrag
nisi! [ta si ti, stra{ilo? ( Polazi sa Poqskim
stra{ilom prema svojoj improvizovanoj barikadi, vaqda
da na tu gomilu starudija baci i Stra{ilo. U tom
trenutku dva krupna gardijska oficira sa naperenim sko-
rpionima preska~u preko improvizovane barikade, i
odgurnuv{i Jusa `ure do mesta gde je stojala MUMIJA.
Shvativ{i za{to su do{li, Jus ho}e da im objasni )
Ukrali su ga! Ukrali! ( Jedan od oficira uzima kavez i
globus i razgleda ih,) U bajku je jedino oti{ao Hrist!.... (
Drugi oficir prilazi Jusu i otima mu Poqsko stra{ilo;
nastaje gu`va : oficir puca Jusu u grudi, i on pada rawen)
Ali to je samo poqsko stra{ilo, stra{ilo, stra{ilo!
(Oficir ispaquje i drugi rafal u Jusa i on ispu{ta
stra{ilo) Stra{ilo - to je sprava za pla{ewe poqskih
{teto~ina, vrana, vrabaca... Va{i su svi mrtvi na pravdi
Boga! (Opet pokazuje na stra{ilo. Oficiri su u `urbi
uzeli stra{ilo i nose ga izme|u sebe kao ra`aw) Zar }e
te wega, stra{ilo, da sahranite? (Oficir se okre}e i
tre}i put puca u Jusa) Za{to?
OFICIR ( na kraju scene) : Niko ne}e primetiti, kao
{to niko ni do danas nije primetio! ( Baca stra{ilo
preko improvizovane barikade. Drugi oficir vadi ispod
uniforme fla{u sa benzinom i izliva je preko starudi-
je. Zatim podme}e eksploziv.) Mo`e li? Da pripalim?
(Drugi oficir klimne glavom i u skoku preska~e preko
improvizovane barikade. I prvi oficir preska~e uz
vrisak barikadu, pripaquje {tapin i gomilu starudije i
nestaje)
JUS (kle~e}i na podu krvavih ruku i grudi, gleda
mre`asti krov svog Otpada) : Za{to? Ali, za{to ba{
sada, Bo`e?  (Skqoka se na pod u trenutku kad buknu vatra,
~iji je plamen brzo napredovao. Zatim eksplozija. )

36

Александар ЛУКИЋ



Scena polako tone u potpuni mrak. Iz off-a se ~uju re~i
EPILOGA

... Poveruje{ li da mo`e{ da zatrpa{ jazbinu, eto zveri
nemilosrdne,
nesta}e{ u podrumima nastawenim kolonijama bakteri-
ja... 

Slutim da je putovawu, i svemu, ovde kraj.
Usred grobne pusto{i bez qudskog glasa.
Bez poqskih vrabaca, bez vrana, bez stra{ila.
Dok s pogledom uprtim u haos kretawa,
unesen u beskraj  pusto{i i klize}i ka Ve~nosti izazivam
i ~ekam skok pravog tigra.

Da li }e preostati bar nekoliko grobara
kad gnevno Jagwe otvori Sedmi pe~at?

Videh pravog tigra i shvatih
da vremena vi{e ne}e biti,
da se svr{ava tajna Bo j̀a.
Zape~atih ono {to otpo~e,
{to se doga|a, {to se dogodilo
(jer niko ne shvata),
jer su smrt i skok pravog tigra
neopisivi i ne mogu se prepri~ati.

Umiru}i, uzeh kwi`icu otvorenu u ruci
An|ela koji stoji na moru i na zemqi,
uzeh i pojedoh je,
znaju}i da }e mi zagor~ati utrobu, ali ustima mojim be{e
slatka kao med.

I pomislih rastrgnut : treba da prorokujem
pred pravim tigrom i plemenima i jezicima
i carevima mnogim.

[to i ~inim :

ISPOVEDAM JEDNO KR[TEWE ZA OPRO[TEWE
GREHOVA.
^EKAM VASKRSEWE MRTVIH
I @IVOT BUDU]EG VEKA. AMIN.

(Kraj)

( Beograd, 1986 - Po`arevac, maj mesec 1996)

(Prvi put objavqeno u Alamanahu za `ivu tradiciju,
kwi`evnost i alhemiju, 1998, I, str. 193 - 209, pod naslovom Vidovwak..

Potom je pre{tampana, pod naslovom Vesela mumija, i sa neznatnim izmena-
ma, u ~; OVDJE, br, 349-350-351 - mart 1998, Podgorica, str. 110 - 124)
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КРИВЕ КИКЕ
Повест из егзила*

U  severoisto~noj Srbiji praktikovan je  tokom 18. i 19 veka obi~aj
`igosawa `ena: ~edomorki, paliku}a, ubica, itd. Zajednica – selo
je prestupnice, bez obzira na dob i ugled, obele`avala do`ivotnom
gologlavo{}u, tj. takve ̀ ene su morale da  odbace maramu sa glave te
da svoju kosu ma`u sviwskom ma{}u, a potom je upli}u u krive kike
koje bi podigle uvis i povrh glave  vezale u ~vor. @ene podvrgnute
kazni zajednice morale su se pred svetom pokazivati ovako ure|ene,
proizvedene u Krive kike. 
Kad bi ko sreo takvu `enu, ~ija je glava podse}ala na lonac sa
u{icama znao bi odmah o kakvoj je `eni re~. Ali da li je kazna bila
po meri dela? 
Ka`u, da su se `ene u takvom plemenskom i patrijarhalnom svetu
rado odavale poroku kako bi zaslu`ile poziv Krive kike. One su rado
~inile kakvo zlo, da bi odbacile maramu sa glave, e  da bi sa Krivim
kikama i{le kroz narod pokazuju}i lepotu koju im je priroda i Bog
podario.  Kad su wihova nepo~instva uzela maha, a `ene  se iskvar-
ile preko svake mere, zajednica je ukinula taj obi~aj. Od  obi~aja jedva
da osta samo uzre~ica: Krive kike.
Da li je ba{ tako? 
Devedesete godine HH veka na prostoru biv{e Jugoslavije, a po svemu
sude}i i  prva decenija stole}a tre}eg milenijuma ponovo aktuelizu-
ju pri~u o Krivim Kikama. ^iwenicu da zlo traga za lepotom.  
Ako posle tragi~ne balkanske klanice zlo~inci izmi~u pravdi, ako
slobodno {etaju me|u nama, smemo li da pre}utimo da su to bili
na{i prijateqi, kom{ije, ro|aci, o~evi, bra}a? Ili da su za sve {to
nam se dosad desilo krive Kike ?
Apatridi iz ovog pozori{nog komada poku{avaju da odgovore na to
pitawe. Gde god da se na|u junaci ovako nesavr{enog sveta, Krive kike
poznaju na svim meridijanima zemaqske kugle. Oni veruju
Dostojevskom, po kome }e “lepota spasiti svet”, ali vaqa priznati
da ih taj stav dakako podse}a tako|e na Krive Kike. Ni stav koji
im je pribli`niji da }e “umetnost spasiti svet” ih ne zadovoqa-
va, ali im se ~ini razumnijim, ba{ zbog toga {to je utopija. Junaci
ovog komada bi vam najradije (ako se moraju odrediti prema `ivotu
i stvarnosti epohe kojoj pripadaju) preporu~ili da u budu}nosti
Kwigu Apokalipse, ~itate kao kwigu qubavi, a ne kao {to popovi
u samozaqubqenosti i bunilu propovedaju kao kwigu o smaku sveta.
Eto, odakle vaqa po~eti. Qubav, pre i posle svega, qubav uprkos
svemu. Sre}a je da takvi junaci jo{ uvek negde postoje.

A Krive kike ? Obrnite se oko sebe. Ispri~ajte, a da ne izdate svoje
srce, {ta ste videli?

_____
* Ovaj pozori{ni komad prvi put je objavqen oktobra 2002. godine, pod

nazivom [apta~, kao 6.-a kwiga neostvarenih Sabranih radova Aleksandra
Luki}a. Ovde se {tampa pod drugim naslovom, neznatno izmewena. Ina~e, ova
drama je prevedena na engleski i mo`e se preuzeti kao besplatni digitalac
na Vebu Zavetina www.zavetine.com/
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Лица:

ВИЛИЈАМ Кока Управник једног њујоршког позоришта,
АЛЕКСАНДАР Арсенов, професор енглеског језика,

преводилац
ПАВЛЕ Арсенов студент, Александров сестрић,
НАТАЛИЈА Арсенов лекар,Павлова мајка,
ГАЛИНА Филиповна, глумица,
БЛИЊА Панса, балерина

( У стану Александровог сестрића седе Вилијам Кока и
Александар Арсенов сефте пристигао у Њујорк. Сусрет и
разговор јј прија. Можда Александар сведочи о успеху књиге
Трактат о позоришту 20. века објављеној на српском језику -
последњој у низу коју је превео из Вилијамовог опуса, или пак
о грозном рату који је беснео на Балкану, где се није знало чији
су јауци бивали гласнији а сузе теже. У сваком случају они без
чуђења настоје да чују истину о многочему из прве руке.)   

ВИЛИЈАМ: Кажем, не обарај кресту!
АЛЕКСАНДАР: Лако је то данас рећи.
ВИЛИЈАМ: Ниси допутовао у локални затвор.
АЛЕКСАНДАР: Колико јуче, прљав и мобилисан, гледао сам
из рова смрт најрођенијих. Мој породични дом у Београду
бомба је сравнила. Уместо жене и сина чекао ме је земљани зјап,
породична историја окончана налик књижевном делу. Нисам
имао кога да сахраним. Њихов живот минуо је предамном као
вода која протиче испод моста, остављајући ме на броду лудака
као какво страшило посуто барутом. 
ВИЛИЈАМ: Заточеници успомена заударају на цвеће у вази са
бајатом водом. Схвати, Њујорк је ово.  Другачији аршини
владају око нас. Овде емигранти или избеглице, стижу са
рубова човечанства да би подупирали једни друге. За двеста
година развоја одлетели су на Месец!
АЛЕКСАНДАР: На чему да им завидим? Мени је такав живот
неубедљив. Несрећа приближава човека истини, то не треба
доказивати.
ВИЛИЈАМ: ХА! Ха! Ха! Диктатори следе своја уверења до
смрти! А њих смо се нагледали. Зар не? После несреће, ма како
она страшна била, долази понедељак кад живот треба погурати
из почетка. Мисли ти што ти је воља! Ако желиш и убудуће
препричавати ужас, онда пиши књигу. Наћи ћемо издавача који
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ће те учинити богатим! За сад би могао да се латиш посла
шаптача у мом позоришту. Кажем ти, не обарај кресту!  
АЛЕКСАНДАР: Данашњи свет је рушевина бајке.
ВИЛИЈАМ: У позоришту се лакше подноси чињеница кад се
бандити буде преображени у краљеве, избеглице у адмирале а
проститутке у васпитачице. Но, од нечега се мора живети!
АЛЕКСАНДАР: Ја се у позоришту  не могу одрећи прошлости
као похабаног одела? То је лаконско упутство  владавине
диктатуре просечних духова. Тврдња достојна касирки, молера,
возача трамваја, свеукупној пирамиди до шефа државе. 
ВИЛИЈАМ: Америци...
АЛЕКСАНДАР: Без ње би свет био, руина. Јелда?
ВИЛИЈАМ: Но? Има и других занимања.
АЛЕКСАНДАР: Звучи као да треба да бирам?
ВИЛИЈАМ: Не обавезујем те да ми показујеш осмех, ако ти до
њега није стало!
Свако следи своју легенду! Ако будеш намеран да напустиш
позориште,  а ти иди с милим Богом! Ја нисам Управник од
јуче! Светаца нема ни у хришћанству.
АЛЕКСАНДАР: Нека преноћи!
ВИЛИЈАМ: Наравно! Време ми је да кренем. Кад би знао каква
ме јегуља у мом гнезду очекује!? Јегуљица! Стигла је чак из
шпанског нациналног балета у Америку. Њујорк се обрће за
њом око своје осе. Мој ножић са два реза, Блиња Панса,  како
сам је прозвао, брије без сапунице. Колико сутра упознаћу те са
њом. Океј! На Менхетну вреди гурати живот испочетка од
понедељка.
АЛЕКСАНДАР: Испратићу те! У Београду сам предвече
уобичавао да изађем на Калемегдан да удахнем свеж ваздух.
ВИЛИЈАМ: Американци се пењу на Кип слободе  да виде рај.

( У стан  улази Павле, леп младић. За њим пристиже Наталија,
његова мајка, лепша од већине шипарица. Мајка и син долазе са
посла. Уморни. Пре би се рекло гладни. Галаме као вране
којима је сланина испала из кљуна.)

ПАВЛЕ: Ала се овде теревенчило!? И Уједињене нације би
банкротирале да финансирају овакву пијанку! Алал вера!
НАТАЛИЈА: Пристојан човек пије виски у кући - мом брату
није лако!
ПАВЛЕ:  Ако је тако, хајде и ми да пијемо?
НАТАЛИЈА: Остао је без жене и сина, без куће. Онакав човек!
Откад је стигао у Њујорк и косу чешља натрашке, глава му личи
на кров са две воде.
ПАВЛЕ: Ја бих од моје након десет сати рада и четристо
џемпера код Стинбека и синова могао да патентирам круњач!?
НАТАЛИЈА: Није то исто! Ти имаш времена. Нуди ти се читав
свет!
ПАВЛЕ: Зато си ти пошла замном? Јели? Да ми покажеш
истину: шест дана ради а седми одмарај! Да имаш чиме
куповати виски?
НАТАЛИЈА: Срам те било, свуд си запршка...  Не дирај га, нека
пије!
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ПАВЛЕ: Јашта! Слушаћу како се исповеда: Да се на Балкану
није знало чији су јауци бивали гласнији а сузе теже. То ти
хоћеш?
НАТАЛИЈА: Опет јово - наново?
ПАВЛЕ: Комунистичка какистократија је отпочела рат, као да је
било питање паљења ватре у камину, а сад цмиздре. Хтели су
велике државе а добили запрчиће. Море због њих је батина
изашла из раја. Ја сам морао да емигрирам. И ти кажеш да ми
се нудио свет!? Јесте! Светском одбору за дочек могао сам
штафету да понесем!
НАТАЛИЈА: Доста! Ваља вечерати, па одморити. Сутра
водимо ујака у Музеј!
ПАВЛЕ: Заузмите ви још ноћас боље место пред њим.
Праљуди, костури и наслеђе вапе за вама. Као на каквој живој
даћи певајте Интернационалу црнчугама, оборићете их с ногу. 
НАТАЛИЈА (нуди Павла храном): Млеко! Паштету! Сардину!
Да испржим кајгану?
ПАВЛЕ: Реш печену прасетину ми донеси са забијеном јабуком
у њушци. После ње могу да вам певам вашу најомиљенију
песму!
НАТАЛИЈА: Ни после ње се ти не би укалупио, ни у клин ни у
плочу!
ПАВЛЕ: Мени је суђен штрикерај или предионица! Прва класа
- друга класа, отпад! Балканска беда свуд ме прати!
НАТАЛИЈА: Други су криви што је рат почео, утуви у ту своју
главу. Да смо се ја и ујак питали не би га ни било. А, то је друга
прича! Одавно би ти окончао студије, и био професор! Зато не
кукумавчи више. Демократске власти су победиле шкарт у
Београду од ког си побегао. Шта чекаш? Опрост је ступио на
снагу? 
ПАВЛЕ: Сума сумарум, мени је живот дат да би га трошио.
Прекинуо сам студије, избегао мобилизацију, постао
индустријски радник. Имам захвалну биографију да постанем
писац, или слепац?
НАТАЛИЈА (Приноси храну на сто): Ујак је као маче, није
отишао далеко од куће.
ПАВЛЕ: Врзма се около? Нисте ви џаба близанци, док  зујите
удружени као првоборци око логорске ватре!
НАТАЛИЈА: Слушај, дара је превршила меру. Ујак није туђин!
ПАВЛЕ: Над Савом и Дунавом имао је Калемегдан за
размишљање нађођен као качкет. Ако су му жена и син
погинули, и ако му од куће оста само рупа на Врачару, што није
остао тамо да их жали? 

( У стан улази Александар, са плућима пуним ваздуха!)

АЛЕКСАНДАР: Good evening coysins! Good evening! Улице
Менхетна бљеште обасјане рекламама као да сунце данима не
залази!?
ПАВЛЕ: Дрма те културни шок, ујаче!Пропевао си енглески.
Good evening! Good evening cousins! Шта би са крилатицом коју
си доскора вртео: Причај по нашки да те цео свет разуме!
Бастра смлатила националне рогове!? 
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НАТАЛИЈА: Празан стомак је свуд исти.
ПАВЛЕ: Чекамо те стрпљиво! Надам се да си овде пронашао
себи какву чуку?
АЛЕКСАНДАР: "Америка живи под диктатуром која има,
сасвим парадоксално, привлачан изглед што подстиче
самоуништитељске нагоне у људским бићима. САД су
огледало лудила у коме живимо, оне су доказ да је победио
најгори облик комунизма, достојан Стаљина, у знаку тријумфа
новца и привида." Ако баш хоћеш да знаш, овде се може видети
то и без Брега за размишљање " Америка је пропала..." 
ПАВЛЕ: Значи, бежанија испочетка!
НАТАЛИЈА: Ставите тачку на размирице, ми немамо
рођенијих од нас самих на овом свету!
ПАВЛЕ: Проповедаш ко  владика Николај Велимировић, прво
породица, затим комшија, село, отаџбина, па остали! А ми смо
све то у цугу прегурали. Нико није крив, а ми смо ту где смо!
АЛЕКСАНДАР: Хоћеш да седимо и ћутимо као Енглези са
залогајима у устима!? 
ПАВЛЕ: Та би нам лекција била ваљанија од претварања  стана
у кафану. Не морају сви Срби да се окупљају код нас на по једну
чашу.
НАТАЛИЈА: Ни реч више нећу да чујем!
АЛЕКСАНДАР: Млад човек мора да меље као воденица. Што
се мене тиче, ја бих могао да испијем још једну флашу! У цугу! 
ПАВЛЕ: Пиће ти није пријало у Београду? 
АЛЕКСАНДАР: Тамо сам се наливао као бачва. Српске кафане
подсећају на гробље, на коме човека нема ко да чује. Да сам бар
једног пријатеља имао тамо да ми наздрави.
НАТАЛИЈА: Престаните!
ПАВЛЕ: Овде си га нашао, уместо шљивовице љуштите
виски!?
АЛЕКСАНДАР: Шта нам фали?
ПАВЛЕ: Онда наздрављај! Нису Срби бадава разјурени по
свету!
АЛЕКСАНДАР: Гост са ким сам ја данас пио није наш. Али, по
судбини нам је најближи!
ПАВЛЕ: И тај је претпостављам изгнаник?
АЛЕКСАНДАР: Са стажом! Главом и брадом, Вилијам Кока.
Писац и редитељ кога сам преводио!
НАТАЛИЈА (Збуњено): Откуд он?
АЛЕКСАНДАР: Управник је једног позоришта у Њујорку!
ПАВЛЕ: Дисидент, познат по ставу да су му књиге боље
дипломате од њега самог?
НАТАЛИЈА: Он?
АЛЕКСАНДАР: Чим сам му телефонирао, дојурио је код нас.
Седео је за овим столом.
НАТАЛИЈА: Вилијам Кока?
АЛЕКСАНДАР: Цуг му је као дуга после кише!
ПАВЛЕ: Ко би рекао?
АЛЕКСАНДАР: Нуди ми место шаптача у позоришту. 
ПАВЛЕ: Хвала Богу да нећеш више шапутати предамном!
АЛЕКСАНДАР: "На Менхетну живот треба погурати из
почетка од понедељка", каже Кока.

42

Александар ЛУКИЋ



ПАВЛЕ: Паметан човек. Штампа бруји о њему из дана у дан. 
НАТАЛИЈА: Ти све знаш!?
ПАВЛЕ: Од кад сам побегао из  подрума официјелних
београдских лудака
у дневник сам бележио и појединости о животу у Њујорку.
АЛЕКСАНДАР: Млад си ти да бележиш живот!?
ПАВЛЕ: А ти си, таман у годинама да се исповедаш
предамном?
АЛЕКСАНДАР: Нисам ја крив што други не желе да ме чују!
ПАВЛЕ: Окрени, обрни мој дневник и твоја исповест су добра
драма.
НАТАЛИЈА: Зар, не умете да будете другачији!?
АЛЕКСАНДАР: Американци нећемо никад да постанемо!
ПАВЛЕ ( Устаје од стола и креће у спаваћу собу):: Нашу драму
би могао да препоручиш Коки. 
АЛЕКСАНДАР: Делај. Не бацају се сви први кучићи у воду.

(За столом остају Александар и Наталија.)

НАТАЛИЈА ( кад је Павле изашао из собе ): Вилијам Кока?
АЛЕКСАНДАР: Јес!
НАТАЛИЈА: Седео за овим столом
АЛЕКСАНДАР: Јес!
НАТАЛИЈА: Овде!
АЛЕКСАНДАР: Ту.
НАТАЛИЈА: Кад си нас упознао на  БИТЕФ-у имао је глас

тетреба!
АЛЕКСАНДАР: Богами и он се сећа тог тренутка оствареног у
Београду.
Све би другачије било да те тад нисам њему представио као
своју најбољу пријатељицу.
НАТАЛИЈА: То се не може мењати.
АЛЕКСАНДАР: Као покварена грамофонска плоча понављао
је данас догодовштине са тог БИТЕФ-а. Забављао се као нигде
у свету - сећа се и командира што је сочно псовао, кад су нас
привели у станицу милиције на Звездари, коме је безазлено
понављао: "Какви сте ви то комунисти? Титу морају да одсеку
ногу!"
НАТАЛИЈА: Уноћи кад сам затруднела са њим, мени је
говорио:  "пиј из моје чежње".
АЛЕКСАНДАР: Ич се није се променио?  
НАТАЛИЈА: Је ли ожењен?
АЛЕКСАНДАР: Не!
НАТАЛИЈА: Кад ме је пољубио у Београду, нашалио се: "жене
ће после овог пољупца у мени умирати брзо као ветар!"
Девојачки понос ме је спутавао да му верујем, џаба ме је после
шест дана запросио. Овај брош ми је поклонио у ту несуђену
свадбену ноћ. 
АЛЕКСАНДАР: Никад није касно.Од понедељка треба живот
погурати из почетка, тврди он. Та лекција мора да се учи!
НАТАЛИЈА: Шта да му кажем кад се сретнемо?
АЛЕКСАНДАР: Испричај му свој живот, од београдског
пољупца!
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НАТАЛИЈА: Од...?
АЛЕКСАНДАР: Што да не!
НАТАЛИЈА: А тајна? Шта ће на то рећи Павле?
АЛЕКСАНДАР: Ваљда ће се обрадовати оцу! Прилика је да
сазна!
НАТАЛИЈА: А Вилијам? 
АЛЕКСАНДАР: Он ће при њиховом првом сусрету уочити ко
му је Павле!
НАТАЛИЈА: Стрепим!
АЛЕКСАНДАР: Само се ватра не мења сестро! Пусти их да те
чују!
НАТАЛИЈА: Као да ми је срце пуно сачме!
АЛЕКСАНДАР: Без бриге, имаћеш о чему да им причаш.
Цацорићеш као кокошка од раног јутра.
НАТАЛИЈА: После свега!?
АЛЕКСАНДАР: Ја причам као човек отупелих инстиката кога
је рат сломио. Не угледај се на мене.

2.

( Након неколико недеља ујак и сестрић се припремају да
крену на премијеру позоришног комада.)

ПАВЛЕ (Улази у собу у којој седи Александар, обучен за
излазак): Постали смо веселији. Гардероба је видим одабрана
по мери, а и фризура је поправљена, ми не кукумавчимо као
раније. Како је кренуло, девојке ће нас салетати после
премијере. Ма, удри бригу на весеље ујко. И погребник да те
сретне, потврдио би твој оптимизам!
АЛЕКСАНДАР: То ми пише на челу!?
ПАВЛЕ: Крупним словима.
АЛЕКСАНДАР: Јеси ли се ти спремио?
ПАВЛЕ:Запазили би ме и у Косовском боју!
АЛЕКСАНДАР: Кад мртав прдне?
ПАВЛЕ: Добро, де! 
АЛЕКСАНДАР: Баш си несрећа!
ПАВЛЕ: Ево шта се добија, кад несрећног упосле, ти си
школски пример.
АЛЕКСАНДАР: Шта ти знаш о несрећном човеку?
ПАВЛЕ: То што ти не знаш.
АЛЕКСАНДАР: Философски одговор?
ПАВЛЕ: Непогрешиво осећање. Хоћу да ти кажем, ја ценим
живот. У сваком тренутку осећам његову пуноћу. Свака будала
може да погине и умре кад јој се прохте! 
АЛЕКСАНДАР (Прекида овакав тон разговора): Време је да
кренемо, а ње нема?
ПАВЛЕ ( Узима флашу са вискијем и налива чаше обојици): Да
разбијемо трему. Чашица вискија ће нам омекшати боре на
лицу. Са једном ћемо ући као тане у позориште. Са две...
Шапутаћеш реплике као калемегдански славуј.
АЛЕКСАНДАР: Пиће никад не одбијам!
ПАВЛЕ: У то име сипаћу још једну. 
АЛЕКСАНДАР: Три чашице се не свађају!
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ПАВЛЕ: Наздравимо, за премијеру!
АЛЕКСАНДАР: "Лименом добошу" у Њујорку!

( Наталија се враћа из куповине, улази журно у стан.)

НАТАЛИЈА ( Носи букет цвећа у рукама): Кога чекате?
ПАВЛЕ: Кренули смо!
АЛЕКСАНДАР: Скоро!
НАТАЛИЈА (премишља): Идите без мене!
ПАВЛЕ: Да је у питању посета музеју трчала би она!
АЛЕКСАНДАР: Али Наталија? Обећао сам Вилијаму да ћу вас
довести на премијеру! На шта то личи?
НАТАЛИЈА: Другом приликом!
ПАВЛЕ: Хајдемо ујко. Није за њу позориште!
АЛЕКСАНДАР: Наталија!?
НАТАЛИЈА: Остајем! Читаћу "Кућу светих ратова" уз музику! 
ПАВЛЕ: Е а онда ће изаћи на терасу и дивити се месецу,
погађам!
АЛЕКСАНДАР: Тоцило нема куд да побегне. Сутра и
прекосутра небески лонац  чекаће те на истом месту? Чујеш ли
ме Наталија?
НАТАЛИЈА: Идите!
АЛЕКСАНДАР: Шта то треба да значи?
НАТАЛИЈА: Пожурите!
ПАВЛЕ ( Пре но изађе са ујаком из куће, рече мајци): Време је
новац на Менхетну! Бај, бај!  Лектира ти је на мом столу!
НАТАЛИЈА (Угурава букет цвећа Павлу у руке): Научи се
бонтону. Само барабе иду без цвећа у позориште! 
АЛЕКСАНДАР: Не могу да верујем? Ето! Ја збиља не могу да
верујем?

( Наталија остаје сама. Као да трага за нечим, узнемиренија од
било које свраке, шпарта по собама стана. Из једне од њих
доноси у рукама књигу, онда прилази музичком стубу, претура
по ЦД- теци, одабира ЦД-ром и пушта музику. Потом  гаси
централно светло, и излази на терасу. Навике су удобан затвор.
Нек јој је!)

3.

(Павле и Александар галаме пред вратима стана. Грђе но
српски регрути кад пођу у војску. Слободнији мислиоци могу
претпоставити да им из душе куљају силе органске хемије,
вински подрум.)

АЛЕКСАНДАР ( Улази у стан, стиска прекидач и светло их
окупа ): Какав свет! Све голи мађионичари! Да ме црнци
опељеше у метроу!? Замисли? Они за које треба да нагађаш, кад
се смеју, а кад плачу!? Док сам гледао у њихове усне набреклије
од тракторских гума, покушавајући да разазнам шта се око нас
дешава, извукоше ми новчаник из џепа. Ко би рекао да су
такви? 
ПАВЛЕ: Не галами!? Украли ти двадесет долара!? Кукаш,
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хоћеш да те чује читав континент. Само фали да  изађеш на
терасу, да им пљунеш у лице! Мислиш амери не знају где се
окупљају овејани лопови! Чекали су тебе да им посолиш. А кад
су те геџе и цигани пељешили по Београду, ћутао си. Говорио
си: нека! Наши људи. Сиротиња! Дивио си им се на Зеленом
венцу, да не помињем таргет сеансе на Бранковом мосту! Срам
те бре било!? Критикујеш америчку сиротињу! Поштен свет!
АЛЕКСАНДАР ( Ненападно креће ка вратима терасе. Ветар је
залелујао завесу, пре но што је изашао ван.): Боже драги!? Чудо!
Павле, дођи. Словенска душа спава на тераси као анђео.
Погледај! Да је будимо!
ПАВЛЕ (Не излази на терасу): Није упутно!  Чим се пролепша
време, она усни под месецом, као да спава под шљивом у
дворишту ортачке  викендици на Авали! Проверено!
НАТАЛИЈА ( Изненађено као човек који је тргнут из првог
дремежа, улази у собу): Оооо! Стигли сте? Изгледате опарени
као "Еро са оног света" 
АЛЕКСАНДАР ( Улази за Наталијом у собу): И ти би да су те
црнци оџепарили тако изгледала. Шта велиш?  Ухватили смо те
попут ластавице у дремежу!
ПАВЛЕ ( Ујаку): Не бој се, она није као ти. Та се не исповеда.
На муке да је ставиш као малог Радојицу, ни тад не би
препричала своје снове!
НАТАЛИЈА (Узима флашу кокаколе и налива чаше сваком од
њих): Ух, брате! Гледате ме као да сам, не дај Боже трчала гола
улицама Бруклина!? 
ПАВЛЕ: Шта сам рекао? 
АЛЕКСАНДАР ( Помирљиво): Пустимо шалу на страну.
НАТАЛИЈА: ... И? Како је било у позоришту?
АЛЕКСАНДАР: Премијерно!
ПАВЛЕ: Овације! Шаптача су чули и задњи редови. Публика
му је аплаудирала са балкона мислећи да је позоришни трик у
питању. Галамио је сакривен иза завесе као да се предамном
исповеда, прича човек, као да у Белој кући стоји за говорницом.
АЛЕКСАНДАР: То се изгледа само теби причинило!?
ПАВЛЕ: Мени нису аплаудирали. Јок! Јок! Но теби. Али ти и
не осећаш да си зрео за лекара. Постао си тврдоглав инаџија,
нећеш да признаш да те је бомбардовање Београда избацило из
седла. Оглувео си. Глумцима си добацивао реплике, као да са
Калемегдана псујеш савске аласе у чамцу.
НАТАЛИЈА: Ви као да нисте ни пратили премијеру, изгледа да
сте тамо ишли да оцењујете један другог!
АЛЕКСАНДАР: Павле има душу писца почетника. Он све
види, све зна, све би да критикује!
ПАВЛЕ: Ма немој? Говорим само о ономе што ми је на
премијери засметало. Нисам ћорав да не приметим да је усред
Америке публика дошла накинђурена са особеним
националним крпама преко тела. Зар није тако? Руским
глумицама су око врата висиле бабушке као клепетуше. Све се
чудим како ти ниси натакао  шајкачу на главу!? 
НАТАЛИЈА: Њу је ујка теби донео у аманет!
ПАВЛЕ: А ја је поклањам теби да ти се нађе, нек имаш у шта
насадити пилиће кад се вратиш у Београд.

46

Александар ЛУКИЋ



АЛЕКСАНДАР: Како си ти Павле безобразан човек? Ко би
рекао? Превиђаш да си  био гост у најпрестижнијем позоришту.
Вилијам има светски реноме. Заслужен. Критичари се
управљају по њему од часа кад је дебитовао у позоришту.
Време су међили на пре и после Коке ко да пресецају јабуку.
Мислиш случај је да су се угледници слили са свих страна,
тискајући се, не би ли присуствовали премијери. Правиш се
Тоша, а чињенице  говоре да се није могао отрести од новинара
на коктелу.
ПАВЛЕ: Е то је тек посебна прича! Зар не? Само ти ниси
приметио како их је осорно терао од себе. Био сам му ја
занимљив, јели? Па да младо месо. Залепио се уз мене као
таксена марка. Очи су му искочиле као сарма кад си нас
упознао. 
НАТАЛИЈА: Што је врућина?
АЛЕКСАНДАР: Увиђаван човек!
ПАВЛЕ: Божији тип! Мене је одабрао да грли пред званицама
током вечери. Угризао сам се за језик неколико пута да му не
одвалим шамарчину. Уздржавао сам се, наравно, због тебе. Тај
твој пријатељ са светском славом је неопојан хомић! Овако се
избечио гледајући ме. Очи су му сијале као код изненађене
мачке у мраку!
НАТАЛИЈА: А ујка?
ПАВЛЕ: Он је тек био звезда вечери. Глумица Галина
Филиповна није се одвајала од њега. Руска душа. Изражавала се
пред њим као песник. Замисли, понављала му је по стоти пут,
мало по руски, а мало по енглески: "Ну, Алекандр, како имате
дивне оки, тако краснаје оки нисам видела од кад сам пошла из
Москве!" А он уместо да се бави њом, као сваки нормалан
мушкарац, наздрављао је из часа у час Коки: "Живели! Ово је
твој срећан дан Вилијаме. Ово је значајан  тренутак за све нас
Вилијаме" разнежио се само што не пева.
АЛЕКСАНДАР: Зелен орах, Наталија! Зеееелен!
НАТАЛИЈА: Као да имам грозницу!? Освежите се већ једном!
ПАВЛЕ (наставља са причом): Од њих нисам могао честито да
проговорим са Блињом  Пансом - балерином. Лепотицом. Да си
видела како ме је гутала својим плишаним шпанским црним
очима, трнуо сам од њих. Да допала ми се. Морао сам из ината
да је пољубим пред публиком пре но пођосмо кући, безобразно
јој заказујући састанак. Кока је зинуо од чуда, вероватно
разочаран  што ме није освојио, курвин син.
АЛЕКСАНДАР: Вилијам није заслужио такав простаклук!
НАТАЛИЈА: Дрма ме грозница! Освежите се! Не могу да
слушам ту савремену америчку бајку!
ПАВЛЕ: Онда да је запечатимо!
АЛЕКСАНДАР: Боље и то но да се понављамо!
ПАВЛЕ: Е кад је већ тако, наставите са кукњавом! Америка
мора да чује ваш глас. Ви имате о чему да им причате. Изађите
на терасу, дерите се како сте оџепарени, или се пак довикујте
између себе, нек сазнају како ваше словенске душе понекад
спавају над њиховим главама будније од анђела. Ја идем да
допишем ту драму!
АЛЕКСАНДАР: Гурај почетниче!
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НАТАЛИЈА: Зебем, просто ми је хладно!
ПАВЛЕ: Не марим ич за ваше губитништво. Човек који бежи,
живи, каже једна пословица, ту философију научио сам без вас!
Слушајте вамо! Ја уважавам и признајем љубав, љубав и опет
љубав. Љубав изнад свега! Љубав упркос свему! За оним црним
шпанским очима пошао бих на крај света!
АЛЕКСАНДАР: Што је баби мило то јој се и снило! 
ПАВЛЕ: Не упрошћавајмо живот на тај начин. Јер живот је
увек нешто друго! Размишљајте о томе. Сутра крећемо на
одмор, видећете путовање на север има смисла.
НАТАЛИЈА: На север?
ПАВЛЕ: Према Канади.
АЛЕКСАНДАР: Шта ћемо тамо?
ПАВЛЕ: У држави New Hampshire узвисио се планински
шиљак кога зову "Стари човек у планинама", вредан посете. Уз
пут нам је и Concord где живи један српски песник. Банућемо
му ненајављени у кућу да га обрадујемо. 
НАТАЛИЈА: Дугачак пут!
ПАВЛЕ: Као да путујемо из Београда у Скопље!
АЛЕКСАНДАР: Добро де! Част је посетити песника! То је
довољно!
ПАВЛЕ: То је утешно. Ништа нас не може спречити да се
попнемо на шиљак који сам предложио.
НАТАЛИЈА: Било би умесније да га прескочимо!
ПАВЛЕ: Какви сте то људи? Посматраћемо Европу како јој и
приличи са висине. Ако буде среће одатле ћемо видети и
укрућена минарета у Сарајеву. Не постоји бољи Брег за
размишљање од њега у Америци. Тамо нас неће мимоићи ведра
ноћ. У земаљском животу по први пут бићемо најближи
Месецу?

( Павле одлази у своју собу. Наталија и Александар излазе на
терасу као какви препотопски завереници. Са каквим наумом у
главама не да се наслутити.)

4.

( Павле и Александар листају новине. Час читају, час причају.
Без длаке на језику. Што каже Наталија "непоправљиви
Арсенови".)

АЛЕКСАНДАР: И!?
ПАВЛЕ: Смак света је одложен!
АЛЕКСАНДАР: Свака шуша уме тако да одговори!
ПАВЛЕ: Што ме онда питаш "и"?
АЛЕКСАНДАР: Заглибио си са Блињом Пансом. Поруменео
си, гледам, црвене ти се образи као да су умочени у мору њене
мадридске крви, од кад си са њом?
ПАВЛЕ: Гледај своја посла ујко! Претурај странице новина
како већ умеш данима да чиниш, тражи вести о Србији! Мој
живот је приватна ствар, што би у поверењу требало да значи.
не тиче се никог.
АЛЕКСАНДАР: Најлакше је рећи: два и два су четири. А то
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што си преотео Коки љубавницу, није шала. Признао ти или не,
та авантура се коси са добрим укусом!
ПАВЛЕ: Опет попујеш, као да смо у светосавској цркви!

( Њихов дијалог прекида пријатан звук телефона. Александар
устаје да подигне слушалицу. И Наталија улази у собу са
намером да то учини. Али он је већ одговорио. Домаћица
застаје, као да је позив намењен њој. И то се дешава.)

АЛЕКСАНДАР: Алооо!... Да!... Јесте!... Можете!... Можете,
како да не?... (Прекрива дланом микрофон  слушалице
обраћајући се сестрићу) Шпанска јегуљица! 
ПАВЛЕ (Преузима слушалицу од ујака и ван сваке сумње
започиње разговор без устезања): Мила Моја!... Не, не никако!...
Сигурно...Не кријем се...Чекам те у мом дому!... На шпанску
свадбу? Зашто да не?  Ујак и мајка управо крећу код  неке
румунке, да им чита судбину гледањем у пасуљ!... Треба да
научиш да Балканци ма шта причали о себи, у Америци личе
жешће но јаје јајету! Невероватно, али је тако! Видимо се! Кис!
Кис! 
НАТАЛИЈА ( чим Павле оконча телефонску везу): Није умесно
да заказујеш састанак пред нама!
АЛЕКСАНДАР: На шта то личи?
ПАВЛЕ: Избегните лекцију о моралу. Океј! Ако вам је стало до
традиције, а ви, изволите у храм. Попови су божји људи, они
имају времена на претек да слушају овчице из стада, како им се
уста не би развукла у зевању.
АЛЕКСАНДАР: Онда затворимо очи, пустимо човека нек
черечи туђу љубавницу!
ПАВЛЕ: Кумим вас, ослободите ме накарадног наслеђа.
Суфлера препоручите неком другом. Поштујте да вам досад
нисам држао придике? А могао сам. Колико јуче  шкргутали сте
као песак под ђоновима ципела. Морао сам да знам кога је и
како рат сломио. Ујак је показивао чак и свемир по коме лутају
несахрањене душе његове жене и сина! Да! Да!  Кад толико
држи до морала што им није подигао споменик  за годишњицу,
како се ваља!? Сад не би био жалостан због шпанске јегуљице.
Да има памети трчао би за сукњом Галине Филиповне по
позоришту! То је живот. Колико сутра саопштио би нам: женим
се са њом. И?  Шта би ја требало да кажем? Псећа свадба? Јели?
НАТАЛИЈА: Јели не јели, боље да си бирао девојку међу
београђанкама избеглим за нама у Њујорк! Како су само лепе!
На сваком кораку их има. Правиш се Тоша. Само ти незнаш да
свака птица тежи своме јату.
ПАВЛЕ: Сиктер бре, проводаџије!
АЛЕКСАНДАР: Безобразлук!
НАТАЛИЈА: Како то причаш са мајком!
ПАВЛЕ: Са  нормалним светом бих причао другачије! Мене
греје љубав, уразумите се!  Љубав пре и после свега, упркос
свему. И добро је док је тако. А ви?  Крећете полако. Путујете!
Хајде упарадите се и пођите, дијаспора вапи за вашом посетом!

(Наталија и Александар излазе главом без обзира из куће.
Павле не мари због тога. Пушта музику и заваљује се у столицу.
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Будан сањари, што је за похвалу. Шта би уосталом могао да
чини заљубљен човек, који верује да љубав ретко касни. Случај
потврђује и Блиња Панса, као ветар на угарак стиже на његов
праг.)

БЛИЊА ( куца по вратима, и провирује унутра, шаљиво): У
кућици ко ме чека?
ПАВЛЕ ( креће јој у сусрет): Чежња!
БЛИЊА: Јача од сваког бика!
ПАВЛЕ: Опрезнија од ловачког кера на ивици шуме!

(Њихов дијалог се развезује сам по себи, као пертле у води)
БЛИЊА: Ми смо чудаци Павле!
ПАВЛЕ: Балони!
БЛИЊА: Летимо?
ПАВЛЕ: У главним улогама!
БЛИЊА: Где узбуђује мушки нос!
ПАВЛЕ: Успаљене светице!
БЛИЊА: Из реда?
ПАВЛЕ: Посвећеног!
БЛИЊА: Путника кроз свемир!
ПАВЛЕ: Рецимо!
БЛИЊА: У љубави!
ПАВЛЕ: Увек!

( Сага подсећа на шифровану љубавну предигру. А пошто од
памтивека ретке жене краси иницијатива и представља њихову
јачу страну у бићу, балерина се  успентра уз младића, љубећи
га, док не уобручи ноге око његовог паса. Млади људи кипте
као узбуркани атлантски океан, који не зазире да пролазницима
запљусне нос. Упарени без предрасуда они воде љубав, сирову
и очигледну, кадром да продрма и дрвену лутку.)

БИЊА (Крешти у љубавном грчу, као уплашена птица у глуво
доба ноћи,  болно и оштро узвикујући неколико пута: "This is
America!" Без двојбе она се примиче врхунцу, у коме постаје
разоружанија и лепша. Поетски тиха и обамрла, балерина
естетизује реченицу "This is America" тако што од ње ствара
сонг певајући: This is America! This is America! My love... У
љубави не постоји мера. Попут птичјег улова што се
стрмоглављује са неба у брезову шуму, љубавници падоше на
под. Убој ако га је било, Пансу не задржа да проговори ): "Ватра
те изгорела љубави, нити печеш нити болиш, длакаво псето,
плашим се да посегнем за тобом?"  Ове стихове научих у
детињству на периферији Мадрида. Чему их говорим сада?
Зашто баш сада? Нигде те није било јуче, нигде прекјуче, седам
дана...
ПАВЛЕ: Трагао сам за самим собом!
БЛИЊА: Тако почињу приче без краја.! А пре тога могао си да
се јавиш?
ПАВЛЕ: Јесам ли?
БЛИЊА: Ма каква да је енигма била у питању, требало је.
ПАВЛЕ: Није било могуће рећи било шта из празнине, у којој
бејах сабијен као у  клатну. Што би се рекло, ни тамо ни вамо.
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БЛИЊА: Чак и да си трчао за репом бика као уплашени
тореадор, морао си то да учиниш?
ПАВЛЕ: Био сам на темену "Старог човека у планинама",
вукући за собом као жртве, ујака и мајку. 
БЛИЊА: Типична емигрантска прича!
ПАВЛЕ: Били смо решени да водимо дијалог са Европом!
БЛИЊА: И? Јел вам се ико одазвао? 
ПАВЛЕ: Чули смо се међу собом!
БЛИЊА: Својевремено сличан дијалог сам и ја започињала са
Америком, уприличен  на једном мадридском пропланку, пред
полазак у Њујорк. Али саговорник ме није чуо, као ни вас. На
шпанском тлу радовао ме је ехо мојих изговорених речи.
Одјекивао је "ни тамо ни вамо", "ни тамо ни вамо". Што ће
рећи, батали ту причу! Не тугуј! Узми моје срце за завичај.
ПАВЛЕ: Кад бих могао да научим шта ми је чинити са
прошлошћу. Да ме не кињи из часа у час као неподношљива
стварност?
БЛИЊА: То је бар лако. Опрости јој најружнија дела!
ПАВЛЕ: Мислиш тек тако? Као да бришем упрљано прозорско
стакло?
БЛИЊА: С љубављу то учини!
ПАВЛЕ: И кад би хтео.....   
БЛИЊА: Имај на уму! Свет нас од рођења чека као велика
тајна! Откријмо је. Што пре то боље. Заборави Србију, Шпанију
и Европу. Успомене приличе старцима, нама следује живот.
ПАВЛЕ: "Тhis is America!", како ти кажеш.
БЛИЊА: У извесном смислу, моје речи нису лепљив пекмез, а
најмање кантар!
ПАВЛЕ: А ако то нису, шта су онда? Речи, речи и само речи,
флеке! На темену "Старог човека у планинама" слушао сам их
уобличене у нашој исповести, посматрајући ујаков поглед као
муњу забодену у даљини. Мајка је повремено гасила ватру
наше свађе! Господе, мислио сам, како су срећни амерички
туристи, угојени попут зелених краставаца међ врежама баште.
Што нас овако радознало гледају, питао сам се? Неколицина је
мислила да рецитујемо загонетке, остали би се заклели да су
наишли на лудаке чим се у многочему обешењачки обраћају
Европи. Мора да смо их подсећали на какво путујуће
позориште, или праисторијско чудо ког издају ноге,  док су
посезали за камерама не би ли овековечили тренутак у коме су
се нашли. Диктатура просечних духова је безгранична
пантљичара, мила моја. Свет је сам себи најљући непријатељ,
то не треба доказивати. Нико се не труди другог да разуме, да
попусти. Већина се грози различитости! Ужасавам се људи,
што није упутно, све више их се ужасавам!
БЛИЊА: Драги мој, чему туга? Човек је најрентабилније
божије откриће. Научен је од памтивека да сопствену прошлост
препарира као одрану кожу, натежући је под шупом да се суши.
Са њим или без њега често сам трагала за одговором: зашто
вреди живети? Докле сам стигла? Љубав ме је довела к теби. У
овај час љубав неће изгорети ватра како сведоче шпански
стихови, шта чекаш, пољуби ме, престани да тужиш! 
ПАВЛЕ: Изражавам се као човек који је у свему омашио!
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БЛИЊА: Шта би тек онда требао да ради твој ујак? Са пажњом
сам слушала његову исповест коју нам је казивао у позоришту.
После свега што му се десило у балканској кланици, он ми се
чини посве урачунљивим!
ПАВЛЕ: Шаптачем!?
БЛИЊА: Врсним! Галина Филиповна не пропушта да слуша
његова сведочења. Већ од прве реченице прибија се уз њега као
припитомљено куче. Осетљива душа не крије саосећање.
Глумица рони сузе као да су не дај боже изгинули њени
најрођенији у Москви. Просто таква је.  
ПАВЛЕ: И ја сам хтео не хтео, ту исповест научио напамет.
БЛИЊА: Трагично сведочанство! Јелда?
ПАВЛЕ: Живи људи су трагични. Његова исповест, и моји
дневници вођени у егзилу.  Све то чини кратак преглед
распадања. Хоћу рећи, били су добар повод за драму коју
написах. Преостало ми је само да је крстим. Али запело је код
наслова.
БЛИЊА: Драма? 
ПАВЛЕ: Драма!
БЛИЊА: Понови то још једном.
ПАВЛЕ: Написао сам драму.
БЛИЊА: Хоћу ли да је прочитам?
ПАВЛЕ (Устаје и доноси из своје собе фасциклу): Зашто да не!? 
БЛИЊА: Можда ћу моћи да јој кумујем? 
ПАВЛЕ: То је историја нашег дворишта, испричана без длаке
на језику.
БЛИЊА (Узима фасциклу): Пољуби ме, онако безобразно како
си то учинио на коктелу након премијере Грасовог комада.
Јежим се од тог пољупца. Човек се кроз живот мора пробијати
без предрасуда, верујем, пољуби ме опет и опет! Сад смем да ти
кажем да иако нисам личила оне вечери на Мадону, слутила сам
да се у теби скрива писац. Но? Шта си се укипио? Само
анђелима време није битно, а нама, биће да каснимо?
ПАВЛЕ: Ти си мој анђео!
БЛИЊА: Шпанска свадба подсећа на усијан тигањ. Младенци
нас чекају. Да обећање не буде лудом радовање, пођимо.
Невеста је најавила званицама да ће јој аутентични Србин
увеличати славље. Без шале!

( Павле узима за руку Блиња Пансу. Девојка полази за њим као
да жури на обалу завичајне плаже. Заљубљени пар излази из
куће чини се ходајући по ваздуху. Да човек просто не поверује
да су такве љубави могуће.)

5.

( У полумраку стана  Галина Филиповна лежи нага и
опружена као на каквом летећем персијском ћилиму. Лепа као
да је сишла са платна фламанског мајстора, глумица у једном
тренутку, узе хаљину провиднију од анђеоског крила и обуче је,
трагајући за муштиклом у коју увуче цигарету настојећи да је
припали. Руку на срце у животу једне глумице ништа необично
рекли би упућени, и неупућени би помислили исто. Али... )
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ГАЛИНА: Ну Александр! Опасни сте ви Срби!
АЛЕКСАНДАР (Излази из купатила у доњем вешу): Након
дуге апстиненције и зуби су ми челични!
ГАЛИНА: Давај, давај! Допада ми се да слушам  шале!
АЛЕКСАНДАР: Ко би рекао да ћемо заглавити у, како да
кажем...
ГАЛИНА: Кревету?
АЛЕКСАНДАР: Може се и тако рећи!
ГАЛИНА: Ако ће ти бити лакше, крстимо то са: Збило се!
АЛЕКСАНДАР: Помишљао сам да је мој живот заувек
свршен!
ГАЛИНА: Са тако челичним зубима...?
АЛЕКСАНДАР: Страх ме је! Само да знаш...
ГАЛИНА: Разлика у годинама? 
АЛЕКСАНДАР:Плашим се и од сопствене сенке после рата.
Од свега што ме је задесило!
ГАЛИНА: Заборави ту причу. Заборави Белград. И без рата
смрт би дошла по своје. Она никад не касни. Ни Господ понекад
није упућен у њену рачуницу?
АЛЕКСАНДАР:  Није упућен?
ГАЛИНА: Божји рачун је непојмљив. Од памтивека он једне
душе узима к себи да би омогућио спајање других. Зовимо то
судбином. Захваљујући њој ми смо заједно.
АЛЕКСАНДАР (прибија се уз Галину и грли је): Испада да се
без београдске несреће ми не бисмо срели у Њујорку,
Свевишњи је педантно...
ГАЛИНА: Спојио наше душе, пуштајући нас да се сами
снађемо у будућем врту.
АЛЕКСАНДАР: А савест?
ГАЛИНА: Не мисли на мртве. Просто не узнемируј их. Пусти
их нек певају химне у свемиру.
АЛЕКСАНДАР: Шта онда у животу једног човека може још да
буде важно?
ГАЛИНА: Обнављање живота. Отуда не посустајмо, крпимо
рупе где је попустио! 
АЛЕКСАНДАР: У Њујорку, у Кокином позоришту?
ГАЛИНА: У нашим душама драги мој. На правом месту где се
то да учинити! У љубави, пре и после свега, упркос свему!
АЛЕКСАНДАР: Говориш као да слушам мог сестрића Павла!
ГАЛИНА: Љубав ће победити васколику трагедију. Ја то
осећам.
АЛЕКСАНДАР: Недостижна је то лекција!
ГАЛИНА: За људе који не покушавају да овладају њом,
итекако!
АЛЕКСАНДАР: Добро! Добро! По свему судећи од овог часа
кренућу са учењем о љубави из почетка!? Нека буде!
ГАЛИНА: Већ си почео!
АЛЕКСАНДАР: Онда би за срећу ваљало залити то нечим, као
кад се почне градња куће  у мом крају.
ГАЛИНА ( устаје и доноси флашу): Љубав је највећи празник у
човечијем животу, и пошто је то тако приредићемо славље како
и приличи, прославићемо га са вотком!
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АЛЕКСАНДАР: Последњи пут сам је пио у Пољској у ноћи
кад је Кока одлучио да напусти отаџбину.
ГАЛИНА: А сад?
АЛЕКСАНДАР: Прву чашу у име љубави испијам, у њено име
пре и после свега, упркос свему! А другу...
ГАЛИНА: За нас!
АЛЕКСАНДАР: Кад би ме чуо мој сестрић, трипут би се
прекрстио!
ГАЛИНА: Свако чудо три дана траје!
АЛЕКСАНДАР: Код њега не бива баш тако. Тај делује
непредвиђено, као побуњеник. Примера ради ја ни данас не
могу да заборавим како се он ужасавао рата док смо му ми
усијаних глава клицали. Ни то да је побегао са брода лудака, на
начин који би постидео источњачке дисиденте, чак и самог
Коку! Нема двојбе, луда глава и овде наставља исто. Ваљда си
чула да је приграбио шпанску јегуљицу себи!? Заљубио се до
ушију. Што не иде, не иде!
ГАЛИНА: Ну пољуби моју ручицу! На овом свету сваки човек
мора своју судбину да испуни. Колико јуче Блиња ми је у
позоришту причала са пуно љубави о Павлу. И Кока је слушао
шта говори! Чинило ми се да се он посебно радовао кад је чуо
да се то међу њима збило. "Млад човек уме да пронађе злато у
свакој жени", рекао је он Панси озбиљним тоном док је она
правила паузу међу реченицама, "Нашли сте се! Пасоваће те
као бурме на прсту!"
АЛЕКСАНДАР (затечен причом коју је чуо, говори више за
себе): Каква шала!?
ГАЛИНА: Шта је могао друго да учини? Ну? Попијмо још по
једну!
АЛЕКСАНДАР: За живе душе! За нас! Живели!
ГАЛИНА: У име љубави! 
АЛЕКСАНДАР: Залићу моје челичне зубе да не утрну!?
ГАЛИНА (Задиже хаљину и остаје полунага): И мојој бабушки
би ваљало подићи чашу и наздравити јој! Ну погледај, пред њом
би се у овом часу причестила читава Москва. Да лежим на
плочнику Кремљанског трга стајали би у реду као пред
Лењиновим Маузолејем да јој одају пошту! Сви би Руси
пожелели такву бабушку да јашу. Но, как један Србин гледа на
ту рупицу?
АЛЕКСАНДАР: Претерали смо Галина!
ГАЛИНА: Ја сам лична. Превише лична!
АЛЕКСАНДАР: Озбиљни смо људи!
ГАЛИНА: Озбиљни су на гробљу или у позоришту? У
софистицираним улогама на сцени?
АЛЕКСАНДАР: Нисам навикао на...
ГАЛИНА: Вулгарности?
АЛЕКСАНДАР: И на њих!
ГАЛИНА: Вулгарност је сам живот наш! 
АЛЕКСАНДАР: Да сипам још једну?
ГАЛИНА: Док празник траје...!
АЛЕКСАНДАР: Пијмо.
ГАЛИНА: Покажимо праву природу наших бића. Привилегију
да се не мора сећати ничег од изреченог уз чашицу има свака
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пијаница. Кушај!
АЛЕКСАНДАР: Чинио сам то већ!
ГАЛИНА: Вотка "Росија"! 
АЛЕКСАНДАР: Препоручио бих је сваком, без изузетка!    

ГАЛИНА (ошамућена пићем почиње да певуши, сетна, као да
жали за пређашњим животом, за Москвом, шта јој се у души у
том тренутку распрскавало нико не зна, тек, рекла је, као да
какву вашку јури међу својим бедрима, не марећи што по
позорници пада мрак):"Моја љубав је као Дон, далека и дивља,
по њој плива мангуп, ко по њој плива са месечином на леђима?
Онај кога сам волела, враг, томе ништа не праштам." Ну
Александр скочи у седло. У љубави се не сме окаснити...

6.

( У Павловом стану из једне од соба као да се тргла из сна,
буновна, Наталија излази на сцену. )

НАТАЛИЈА: Павле! Павлеее! Устај несрећо. Још га нема. Устај
кад кажем! Баш те брига што нам у кући царује ванредно стање!
Где ти је ујка? А?
ПАВЛЕ (Излази и придружује се мајци): Ууууууу!Брате!
Поштен свет не може честито да се одмори. Па добро мајку му
шта је сад на реду? Да сам се ноћас оженио ти би и тад завијала
поред мог брачног кревета као ваздушна сирена НАТО
алијансе! Шта ти је? Без бомбардовања, молим! А он? Њега је
бомба омашила у Београду, зар ти то није јасно?  Изискујеш
године да ти дође разум из пете у главу да твој брат уме да се
снађе! Ујка је као маче. Врзма се около. Само што није. Пусти
ме да сањам!
НАТАЛИЈА: Шпанску јегуљицу, хоћеш да сањаш? Дабоме! Е
неће бити тако. Прошли пут су га опељешили црнци, а сад су
му можда за сва времена смрсили конце! Шта велиш?  Нема
спавања, претурићемо камен преко камена док га не пронађемо.
Ронићеш ти мени због њега ако треба на дно океана.
ПАВЛЕ: Само што нисам!
НАТАЛИЈА: Од спавања се опрости.
ПАВЛЕ: Значи мобилизација?
НАТАЛИЈА: Првог степена...
ПАВЛЕ: Јеси ли разрадила план операције!
НАТАЛИЈА: Не!
ПАВЛЕ: Имаш ли оружје?
НАТАЛИЈА: Не!
ПАВЛЕ: Онда пиши: п р о п а л о! 
НАТАЛИЈА: Срам те било! 
ПАВЛЕ: Уши су ми се оклембесиле од бриге.  Слушај кево: не
дангуби. Иди код оне твоје румунке, да ти гледа у пасуљ. Ако
погоди тачну локацију, биће нам много лакше. У том случају
пристајем да га доведем кући.
НАТАЛИЈА: Престани са шалом. Хајде делај.Алармирај све
полицијске станице у Њујорку, пожури! Нема места оклевању!
ПАВЛЕ: Обзнанићу читавој америчкој јавности узбуну. Хоћеш
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да то учиним? Да америчком Председнику очитам буквицу!
Шта он мисли? Нестао је Србин, буразеру, нећемо се зајебавати.
Обраће бостан због њега!
НАТАЛИЈА: На шта ти ми личимо?
ПАВЛЕ: На заглављен фетус у стомаку!
НАТАЛИЈА: Ко би помислио да сам те родила таквог? Е па
лепо, по јутру се дан познаје, видим ја сад,  врати се у постељу
егоисто, иди, сањај шпанску јегуљицу. Ја брата морам да
тражим.
ПАВЛЕ: Не би га изгубила да сте остали у Београду.  Шта вам
је требало да прелетите бару? Пили би сте воду на Чукур чесми
и сваког би вам дана била "мирна Бачка".  Социјализам!
Изгубио се човек? Па шта ако се изгубио? Где се изгубио? Не
разумем толику параноју, комунизам вам је утерао страх у
кости. Море страву! Уместо да цивилизовано позовеш
позориште и господина Коку, и лепо се распиташ код човека о
братовљевом здрављу, а ти цап у најцрње слутње, на дно океана.
Зар је срамота да изразиш чуђење да ти брат одсуствује из куће
седам дана? Узми слушалицу назови Управника и питај га за
муку без устезања Тако се то ради у нормалном свету.. 
НАТАЛИЈА: Ја то не могу. Шта ће рећи човек?
ПАВЛЕ: Кад му се будеш представила, неће бити проблема.
НАТАЛИЈА: Не могу.
ПАВЛЕ: Не разумем зашто не би?
НАТАЛИЈА: Покушај ти!
ПАВЛЕ (скоро љутит прилази телефону, трага у именику за
Кокиним бројем, налази га и): Ево га! Осам шестица. Као грозд!
НАТАЛИЈА: Учини ми то за љубав!
ПАВЛЕ (окреће Кокин број): Хало! Господин Вилијам? Павле
Арсенов крај апарата.  Зовем зарад шаптача у Вашем
позоришту, мог ујака, не долази кући читаву седмицу. Моја
мајка брине за братом, знате, како да вам кажем, крв није вода.
Код балканаца поготову.... Ха! Ха! Ха! Ха!  Ха! Тако значи,
Казанова! У њеном стану? Цвркуће ко шева? Шева?
Проверићу! Захваљујем.... Молим?... Блиња Пансу...Не. Не!
Драму?... Моју драму?... Откуд она код Вас?... Блиња Панса вам
је донела...  Не нисам љут... Никако?... Прочитали сте је у
цугу?... У вашем позоришту?... Видећемо?... Да ме посетите...
Изволите!... Свакако!... Довиђења!  
НАТАЛИЈА: Причај?
ПАВЛЕ: Добили смо битку!
НАТАЛИЈА: Где је?
ПАВЛЕ: Ма шта да ти кажем!?
НАТАЛИЈА: Казуј!
ПАВЛЕ: Ујак се удомио!
НАТАЛИЈА: Црн човек! Ко га је примио?
ПАВЛЕ: Једна словенска душа му је изашла у сусрет!
НАТАЛИЈА: Она, како се зваше?
ПАВЛЕ: Галина Филиповна! Глумица Галина.
НАТАЛИЈА: Бараба, једна!
ПАВЛЕ: Није ти по мери?
НАТАЛИЈА: Није ни ожалостио како се ваља...
ПАВЛЕ: А већ се призетио. Што би рекли: "Погурао живот из
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почетка од понедељка."
НАТАЛИЈА: Ма чему сам се секирала?
ПАВЛЕ: И ја се питам?
НАТАЛИЈА: Натрљаћу му уши, само да знаш!
ПАВЛЕ: Боље би било да купиш боцу вискија и да частиш. То
није велики трошак за једног лекара из штрикераја у Њујорку!
НАТАЛИЈА: Јели...? Какву сте то помињали драму?
ПАВЛЕ: Па моју ваљда?
НАТАЛИЈА: Твоју?
ПАВЛЕ: А чију би?
НАТАЛИЈА: Написао си је?
ПАВЛЕ: Као што сам и обећао. Рекох ли ја да имам биографију
захвалну за писца!
НАТАЛИЈА: И дао си је њима без нашег знања? Мислиш да не
чујем?
ПАВЛЕ: Њој сам дао!
НАТАЛИЈА: Њој? Лепо богами? Тако нам и треба. Ма нећу да
се прегањам са тобом. Кад си је  већ написао, нек ти буде.
ПАВЛЕ: Е то већ боље звучи... Идем по ујака!
НАТАЛИЈА: Приведи барабу да му очитам буквицу!
ПАВЛЕ: Заљубљеном човеку?
НАТАЛИЈА: Што да не?
ПАВЛЕ: А љубав пре и после свега, упркос свему?
НАТАЛИЈА: Ма каква љубав?
ПАВЛЕ: На Менхетну! У Галинином гнезду скривеном у
тридесет и осмој улици близу Уједињених нација. Напредује
ујак! Постаје прва виолина.
НАТАЛИЈА: Ко калемегданска корњача!
ПАВЛЕ: За твоју љубав, овај пут, пронаћи ћу га без гатања у
паучину.

7.

(Стан Галине Филиповне. Светло лагано купа сцену.
Александар Арсенов се буди као човек који је ухваћен у крађи.
На поду где иначе лежи уз Галину Филиповну, он једно време
зури у плафон. Онда скида чаршав којим су покривени и као
Адам митски јунак, одлази у купатило. Галина остаје да лежи
као Ева уснула у рајском врту, напрасно откривена.)

АЛЕКСАНДАР ( Галами у купатилу попут медведа кога пчеле
уједају за њушку. Не, биће ипак да певуши. Попут човека
ухваћеног у замку прогреса,  који се припрема за посао. У
тренутку кад се Галина Филиповна тргла из сна и прекрила
своју голотињу, обучен и уредно однегован ступио је у собу):
Имам утисак да сам се подигао из мртвих.
ГАЛИНА (Трага за муштиклом и цигаретама): Кад се на
развалинама пређашњег живота почне градити испочетка, тако
бива.
АЛЕКСАНДАР: Ко би рекао?
ГАЛИНА: Неисказиво је шта живот јесте!
АЛЕКСАНДАР: А тек човек?
ГАЛИНА: Рођен да ствара свет.
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АЛЕКСАНДАР: Мислио сам...
ГАЛИНА: Ако је жалопојка не препричавај!
АЛЕКСАНДАР: Синоћни празник...
ГАЛИНА: Заборави га ако ти није по вољи.
АЛЕКСАНДАР: Мила моја! Вратила си ме у живот! Љубав пре
и после свега, упркос свему! (Покушава да певуши)
Љубаааааав...
ГАЛИНА (Устаје и нагост прекрива огртачем, упутила се у
купатило, на чијим вратима застаје): Е то је већ друга прича!
Рада сам да чујем!
АЛЕКСАНДАР: Довршићу је кад се будем вратио!
ГАЛИНА: Гле, гле? Одлазиш?
АЛЕКСАНДАР: Идем у позориште, а затим до Наталије и
Павла, да не брину. Бићу очас назад. Нећеш се честито
насапуњати, а ја ћу доћи да ти испричам.
ГАЛИНА: Како да још седам дана стварамо свет?
АЛЕКСАНДАР (Прилази јој и љуби је у чело): Да га још
седамдесет и седам дана подупремо из све снаге.
ГАЛИНА: Ну, челични зубићу! Значи вредело је?
АЛЕКСАНДАР: Живот је човеку дат да га испуни.
ГАЛИНА: На прави начин.
АЛЕКСАНДАР (Још једном љуби њу страственије од
пубертетлије): У љубави! Дасвиданија!

(Након ове сцене Александар се упути излазним вратима и
нестаде. А Галина? Она уђе у купатило у коме пева као сеница.
Њен боравак  у купатилу би потрајао да се  звоно на улазним
вратима не огласи. Глумица изађе потпуно нага и приђе вратима
стана, верујући да се шаптач вратио са улице и отвори их. Али?
Уместо њега у собу улете  узбуђена као шева у ваздуху Блиња
Панса.)

БЛИЊА: И то се догодило!? Оле!
ГАЛИНА (Изненађена љуби пријатељицу по образима):
Здраствуј!
БЛИЊА: Сусрела сам Шаптача. Нисам могла да одолим а да не
уживам гледајући га како трчи улицом као дете које кида
паучину. Претпоставих...
ГАЛИНА: То се не да сакрити. Само часак!
БЛИЊА (Као да се налази у свом стану нађођи се на једну од
столица, чекајући разголићену глумицу да се врати из
купатила): Судбина се размахала у вашем случају!
ГАЛИНА (Из купатила): Читаву седмицу. Седам незаборавних
дана као при стварању света!
БЛИЊА: Љубав одавно штрчи између вас као нос. Претила је
исијавањем!
ГАЛИНА (Излази из купатила и придружује се балерини):
Чиме да те послужим?
БЛИЊА: Кад наздрављам, не бирам.
ГАЛИНА (Служи пиће): У име љубави!
БЛИЊА: За славну руску глумицу Галину и готово непознатог
српског шаптача Александра, пијмо!
ГАЛИНА: Нисам се пријатније осећала од времена кад побегох
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из Москве!.
БЛИЊА: Како то искрено и лепо звучи!
ГАЛИНА: Радујем се. Јеси ли ме икад видела срећнијом?
БЛИЊА: Ето како скончава бекство из домовине. У белом свету
ствари и живот кад тад пођу набоље. Како је пошло можда ћемо
постати рођаке једног дана?
ГАЛИНА: Сачекајмо.
БЛИЊА: Биће како нам је писано.  Али пре тога... Мислим пре
свега, дошла сам да те обрадујем.
ГАЛИНА: И не слутим чиме ћеш то учинити?
БЛИЊА: Главном улогом!
ГАЛИНА: Каквом главном улогом? Не шали се?
БЛИЊА: Позоришни комад Павла Арсенова је готов!
ГАЛИНА: Значи и он се прекалио?
БЛИЊА: Већ сам га прочитала и однела Коки. Стари лисац
трага за таквом причом. Сигурна сам да ће му се допасти,
ставиће је колико сутра на репертоар!?
ГАЛИНА: Похвално богами! Ну, откуд знаш да ће ту улогу
понудити мени?
БЛИЊА: Она као да је писана за тебе. Само теби приличи.
ГАЛИНА: Твој оптимизам је непоправљив.
БЛИЊА: Нека буде тако? Замисли читала сам је напета као
каква грана на ветру. Чак сам јој и кумовала, крстила сам је
"Шаптач". 
ГАЛИНА: Како?
БЛИЊА: "Шаптач!"
ГАЛИНА: А о чему тај шаптач говори?
БЛИЊА: О историји једног дворишта. О страшним убојима
које мора да тумачи словенска душа. Улогу шаптачеве жене
например само ти можеш дочарати. Уз твоје емоције публика ће
разумети вирове те трагедије.
ГАЛИНА: Звучи познато. Подсећа ме на Александров живот у
Београду. Зар не?
БЛИЊА: Од њега си доста чула досад. Али оно што ниси, биће
да је...
ГАЛИНА: Тајна?  
БЛИЊА: Хроника Павловог живота. Или хроника и наших
живота посредно. Да знаш само какви пасуси постоје у њој о
питању добровољног изгнанства. Признаћеш проблему који
тишти половину човечанства данас.
ГАЛИНА: Е па, Павле је онда постао озбиљан писац? Што би
руси рекли, ухватио је зеца за уши?
БЛИЊА: Писац који демаскира погубну идеологију. Њено
средиште. Накарадну улогу вође у једном народу. Победнике и
губитнике, јер на концу њих увек има довољно. Претичу на обе
стране. Е, па Павле је жигосао комунистичку какистократију
која је подигла читав свет против свог народа и упропастила га.  
ГАЛИНА: Ако је тако, онда нема разлога да се не прихватим тог
посла?
БЛИЊА: Надала сам се....
ГАЛИНА (Ставља своју руку преко Пансиних уста): Нека буде
БЛИЊА: Благо теби...
ГАЛИНА (Поново враћа своју руку преко Пансиних уста):
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Живот има смисла чак и онда кад га човек не осећа.
БЛИЊА: Живот увек има смисла.

(Пријатељице настављају да воде дијалог. О чему? То се да
само слутити. Њих  покрива мрак као две прибијене птице на
грани, у неком далеком забитом честару.)

8.

( Наталија нервозно шета по соби. Њен брат подсећа на ђака
у скамији, седи на столици.)

НАТАЛИЈА: Срам те било, не јављаш се седам дана. Шта
мислиш? Тресла сам се  као прут због тебе. А зашто? Одговори?
Погурао је човек живот испочетка у Њујорку? Баш овде. Нигде
другде, него баш овде? Ниси то могао урадити у Београду?
АЛЕКСАНДАР: Као да теби неко брани да исто учиниш?
НАТАЛИЈА: Да следим твој пример?
АЛЕКСАНДАР: Што да не?
НАТАЛИЈА: Поучан пример!?
АЛЕКСАНДАР: Могао би да буде, размисли.
НАТАЛИЈА: Љубав пре и после свега, љубав упркос свему! Са
ким?
АЛЕКСАНДАР: Са Галином Филиповном. Са Галинушком.
Медењаком!
НАТАЛИЈА: Барабо једна! Несрећнима на правди Бога
погинулим у Београду ниси честит споменик подигао, а већ си
се угњездио код Галинушке! И то је теби нормално?
АЛЕКСАНДАР: Посве!
НАТАЛИЈА: Цениш о мртвима има ко да брине? 
АЛЕКСАНДАР: О њима увек неко брине.
НАТАЛИЈА: Само ти то не чиниш?
АЛЕКСАНДАР: Ја нисам Господ!
НАТАЛИЈА: До јуче си другачије исповедао!?
АЛЕКСАНДАР: Моја прошлост је минула брже од воде испод
моста. 
НАТАЛИЈА: Пре ће бити испод Галинушкиног кревета?
АЛЕКСАНДАР: Неисказиво је шта живот јесте, драга сестро.
Оставимо мртве на миру. О мртвима све најбоље почива у
успоменама на њих. А споменик? И да се вратим  кући незнам
где ћу га подићи? Моји мртви су благо божије!
НАТАЛИЈА: Тако значи?
АЛЕКСАНДАР: Не жести се!
НАТАЛИЈА: Да ми је ко причао не бих му веровала?
АЛЕКСАНДАР: Не бих ни ја! 

( Разговор близанаца прекида оглашавање звона на вратима.
Наталија креће да их отвори. Било би боље да је то учинио
Александар Арсенов. Али враг бира човека коме пожели да се
покаже. Она отвори врата без бојазни не гледајући кроз
шпијунку. И? Као каква скулптура одваљена са месеца, на
вратима се указа Он. Просед и збуњен Вилијам Кока. )
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НАТАЛИЈА ( Подсећа на воштану фигуру. Слеђена. Једва да се
померила два корака уназад):  Изволите!
ВИЛИЈАМ (Улази попут човека коме се срце заглавило у грлу,
без сумње, на овом свету постоје и такви људи. Коракнуо је
испустивши фасциклу из руку пред Наталијине ноге.
Негдашњи младожења ни реч не изусти. Клекну да подигне
фасциклу, што и Наталија учини. Тек кад су били склупчани
један испред другог као људи обузети великим зортом на WC
шољи, Кока рече): Наталија!
НАТАЛИЈА ( Узе фасциклу у руке.): Вилијаме!?
ВИЛИЈАМ ( Испружи руке хватајући Наталију за рамена,
привуче је себи и пољуби у чело. Чини се да губи дах. ):
Двадесет година маштам о овом часу! Две деценије у мом
животу прохујало је...Пих!  Појео их је...
НАТАЛИЈА ( Ставља руку на његова уста): Девојачки понос.
ВИЛИЈАМ ( Устаје и подиже Наталију. Загрлио је менгелама
својих руку.): Донео сам Павлов рукопис. Хрлио сам овамо!
Читајући га слутио сам...
АЛЕКСАНДАР: Да ивер не пада далеко од кладе!
ВИЛИЈАМ: Још ми кажите да је у оној битефовској ноћи
зачет..?
НАТАЛИЈА (Извлачи се из Вилијамовог загрљаја): Павле!
АЛЕКСАНДАР: Мој златни сестрић!
ВИЛИЈАМ: Боже благи! Па ви сте... Не могу да верујем? Какви
Срби...?
НАТАЛИЈА: Луд народ! Уобичајена формула!
АЛЕКСАНДАР: Која не важи у избеглиштву!
ВИЛИЈАМ ( Обраћа се Александру): Па добро мајку му, зашто
си све ове године ћутао, зашто си крио истину од мене?
НАТАЛИЈА: Испунио је мој завет!
АЛЕКСАНДАР: Истина никад не касни. Бог бави, али не
заборави, кажу Срби. Хајде, има ли лепшег сусрета од овог који
се данас десио. Не зановетајте. За вас има наде. Погурајте
живот испочетка! 
ВИЛИЈАМ (Узима Павлов рукопис са места на ком га је
Наталија одложила): Мој син? Павле? Написао је изванредан
комад? 
АЛЕКСАНДАР: Он?
НАТАЛИЈА: Крио је од нас!?
ВИЛИЈАМ (Обраћа се Александру): По свему судећи ти си
"Шаптач"?
АЛЕКСАНДАР: По вољи?
НАТАЛИЈА: Чиме вас могу послужити?
ВИЛИЈАМ: Вискијем!
АЛЕКСАНДАР: Без грешке!
ВИЛИЈАМ: Зар двадесет година кријете чињеницу од њега о
томе ко му је отац?
АЛЕКСАНДАР: Отприлике!
ВИЛИЈАМ: "Девојачки понос?"
НАТАЛИЈА: Да. Мора се тако крстити.
ВИЛИЈАМ: Понос! Понос! Понос! Време је...
АЛЕКСАНДАР: Да му коначно саопштите истину.
ВИЛИЈАМ (Пружа Павлов рукопис Александру): Он вас је
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оваквим видео! Прочитај. А ја? Ја сам одлучио да следеће
седмице почнемо пробе!
АЛЕКСАНДАР: Пробе?
ВИЛИЈАМ: Нема одлагања.
АЛЕКСАНДАР: Ко ће коме ако не свој своме!?
НАТАЛИЈА (Налива чаше са вискијем):Послужите се!
ВИЛИЈАМ ( Наталији ): Е па сад, биће да сам дочекао...
НАТАЛИЈА: Оно што сам ја пропустила у Београду!
АЛЕКСАНДАР ( Обраћа им се наједноставније што може ):
Наздравимо!

9.

( Сцена у којој учествују чедно нежни Блиња Панса и Павле
Арсенов је неизбежна. Заљубљени пар, као  да истрчава из
иранске бајке, час машта, час прича. Таква ситуација могла их
је задесити свуда. Било где.)

БЛИЊА: Са "Шаптачом" се одмакло у припремама. Галина
Филиповна  ће остварити животну ролу.
ПАВЛЕ: Моја будућа ујна, глуми ујну покојницу. Каква
пародија!? То нисам могао предвидети!
БЛИЊА: У позоришту очекују  да свратиш пре премијере. За
младог писца је то част!
ПАВЛЕ: И не помишљам, да одем међу њих.
БЛИЊА: Ха! Ха! Овде где влада ред ти постајеш бунтовник. Не
буди личан.
ПАВЛЕ: Не могу бити другачији. Преличан сам након свега.
БЛИЊА: Обуздај негативну енергију. Мало је срећника да су
добили шансу за успех у Америци. Твој комад играју у
најелитнијем позоришту. Свеједан европски писац пожелео би
сличну судбину. Не поигравај се сопственом срећом. 
ПАВЛЕ:This is America!
БЛИЊА: O, yes!
ПАВЛЕ: Original story!
БЛИЊА: Perfect!
ПАВЛЕ: А ја се осећам празнијим од пивске боце. Пишући
"Шаптача", мислио сам да стављам тачку на тескобу у којој сам
живео. На флеке гована осушене по лицу.
БЛИЊА: Молим?. 
ПАВЛЕ: Не труди се да разумеш.
БЛИЊА: Шмек устајалог пекмеза.
ПАВЛЕ:Читав живот провео сам у лажима комунизма. У жељи
за оцем! У потрази да сазнам ко је он? Онда сам побегао пред
страшним џезом рата. Из усијаног гротла балканске кланице у
Њујорк? Шта памтим? Трептаје светлости пред залазак сунца
над Дунавом. Готово ништа. Од свега што ме чинише срећним
било је можда писање те драме. Сад кад је готова, док оживљује
промичући по даскама позоришта, ја се осећам ништавно. У
мутљагу.
БЛИЊА: Певаћеш другу песму након премијере. 
АЛЕКСАНДАР: И не занима ме!
БЛИЊА: Биће то празник, видећеш!
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ПАВЛЕ: Славље нечије трагедије, празник!?
БЛИЊА: Шкрипућеш беспотребно: трагедија, па трагедија. О,
сви свети, окрени се животу већ једном.  Предај се његовим
радостима, како доликује.
ПАВЛЕ: Припашће то другима у сласт. Мени следује...? Знаш,
носим се мишљу за  повратком у Београд.
БЛИЊА: О чему говориш?
ПАВЛЕ: Да идем тамо.
БЛИЊА: А премијера?
ПАВЛЕ: Не значи ми ништа.
БЛИЊА: Какав преокрет?
ПАВЛЕ: Београд који памтим има душу. Дивна позоришта,
национални балет. Ујаков најлепши брег за размишљање у
Европи. Мој град има шансу. Помишљам да неко од нас
избеглих у расејање мора да се врати да им каже да је и Србија
свет. Да она на то осећање има право. Ако други неће, ја им то
морам рећи. Јебе ми се за њихову географску забуну. За
племенску психологију сведену на "култ вође", огољену и до
бола упрошћену на потребе уста и гузице оца нације. Треба им
у цугу јебати матер за све што су нам учинили!
БЛИЊА: А где сам ја ту?
ПАВЛЕ: Пођи самном. 
БЛИЊА: Са тобом!?
АЛЕКСАНДАР: Биће ми част да те запросим на ушћу две реке. 
БЛИЊА: О, Дево Маријо! О, Благи Боже! 
АЛЕКСАНДАР: Чему чуђење?
БЛИЊА: Нико ме до сада није просио.
ПАВЛЕ: Уприличићемо српско-шпанску свадбу достојну
памћења у Београду.
БЛИЊА: Да будем невеста међу Србима?
ПАВЛЕ: Међу најкрвожеднијим властодржцима. Срце ће им
препући од зависти. 
БЛИЊА: Какав народ?
ПАВЛЕ: Такви му и обичаји! Није то безвезна ствар. Док их је
читав свет засипао бомбама они су "псима рата", како су их
звали у немоћи, пркосили играјући коло.
БЛИЊА: Обећај ми...
АЛЕКСАНДАР: Чиним то унапред!
БЛИЊА:  Венчање ћемо обавити пред свештеником?
ПАВЛЕ: Без двоумљења. Бивши комунисти се по Србији
данима утркују ко ће више цркви да сагради. Поубијаће се
међусобом у немилосрдној конкуренцији да им се име нађе
записано на звонима плаћеним у "Грајсмаровој" ливници. 
БЛИЊА: Лете ли галебови преко тих звоника у Србији?
ПАВЛЕ: У јатима!
БЛИЊА: Толико их је?
АЛЕКСАНДАР: Беле се као снег. (Шири руке и показује
јој)...Оволики су.
БЛИЊА: Онда путујмо!
ПАВЛЕ: Међу ћумурџије!
БЛИЊА: Такву премијеру заслужујемо.
ПАВЛЕ: Само да резервишимо карте!
БЛИЊА: У једном правцу, молим! 
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АЛЕКСАНДАР: За сад у једном правцу.
БЛИЊА: Нека буде!
ПАВЛЕ: Београд нас чека.
БЛИЊА: Срећа чека храбре у Београду.

10.

( По догађањима у стану Галине Филиповне, пробе "Шаптача"
одмичу. Глумица не дангуби. Говори монолог "ујне покојнице"
који се догађа међу звездама у свемиру. Њен скорашњи драган,
пак, лежи опружен на стомаку загледан у рукопис пред собом,
а час у глумицу. Приправнији је од сврачка, спретног ловца, кад
се клати сред августовске припеке на телефонској жици.) 

ГАЛИНА (Глуми као да се налази на позоришној сцени): (...)
"Мили мој! У чему смо то погрешили? Ја познајем преображај
о коме ти можда слутиш: Душу носи ветар, а земља узима
кости! Да смо се осмелили, о, да смо били гласнији на тренутак,
победили би смо страх, и наш би живот изгледао другачијим.
Али, ми нисмо тражили Господа, а Он је бирао нас за
искушења. Само Најбољи међу владаоцима, зна зашто смо тако
дуго шапутали у комунизму? Тја, смрт купи људе и народе као
ветар лишће по земљи, не представљајући  коначно стање.
Једног узима у ноћ, другог у јутро, а трећег у подне. Право јој
је. Свако носи лице по заслузи. Сад кад лебдим! У анђеоској
љубави купа ме светлост бела. О како је само дражесна!
Племените подстицаје буди да побеђују у мени..." (застаје)
АЛЕКСАНДАР ( Даје глумици шлагворт, подсећајући је на
текст): "Јели је то љубав...?"
ГАЛИНА ( Наставља): "Јели је то љубав, или чежња за тобом?
О, ти коме сам свратила у сан на фронту да се опростим, где си
сад? У том врелом кругу живота докле сеже твој кукавичлук..."(
поново застаје)
АЛЕКСАНДАР (Подсећа глумицу, читајући сам један пасус):
"Јер васколика историја и култура су величанствен неуспех.
Успомене се не могу покоравати као народи, док се из самоће и
тишине талогом оглашавају. У нашим срцима оне налазе леп
стан за мисли..." 
ГАЛИНА (Наставља): "Док лебдим, мене рађа вечност која
стиже сваку душу да дирне, свако златно зрнце да спаси. Мој
анђео ме храбри. Говори ми са књигом у руци: "Пусти сина свог
са нама у хор! Да певамо пред реком живота, пред дрветом
живота!" Ми постајемо поколење сами себи. Ја сам сенка у
завичају Истине, далеко од културе и великог религиозног
неуспеха. Далеко од уметности и књижевности - неуспеха у
стварању лепоте; далеко од породице и полне љубави -
неуспеха у стварању љубави; далеко од морала и права -
неуспеха у стварању људских односа; далеко од привреде и
технике - неуспеха у стваралачкој владавини човека над
природом... Ево ме овде, где се остварује сазнање. Где је лепота,
а не симбол лепоте, где је љубав, а не симбол љубави, овде где
се све преображава..." 

Дуго ћутање.
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АЛЕКСАНДАР: Да самоубице "Алкаиде" нису срушиле
"Rockfeler center" одавно би њујоршке новине писале о
"Шаптачу".  О твом успеху. Овако, Америка је још у страху.
Погодили су их у срце. Читава нација има незапамћену прпу. Е,
нек осете како је нама било док су нас бесомучно
бомбардовали. Нека не мисле да њихова мајка није сачињена од
крви и меса. Галина... Брезо моја... Како да кажем?... Говориш
боље од анђела.

Опет ћутање.
АЛЕКСАНДАР: То је истина.
ГАЛИНА (Одговара, као да се тргла из сна.): Имам трему! Ноге
ми подрхтавају, осећам!
АЛЕКСАНДАР: Блистаћеш на премијери. За седам дана,
засенићеш и северњачу на небу! 
ГАЛИНА: Ну, Александр? Как ти изгледа? Мени се чини да
поједине пасусе не могу казивати без суза?
АЛЕКСАНДАР: Јели? И ја се питам, зашто мртви морају да
говоре тако узвишеним речима? На овај начин? Срећа да знам
ко их је замесио те не морам да верујем у њих! Прзница их је
саздао да придикује! Ма враг, остаје увек враг.
ГАЛИНА (Леже на под насупрот Александру): Уметност је
недокучива. Увек је таква. У њему чучи даровит писац! Мало је
таквих под капом небеском.
АЛЕКСАНДАР: Од какве је сорте не чуди ме...
ГАЛИНА: Написао је изванредну драму?
АЛЕКСАНДАР: Као да сам му је ја диктирао у перо. 
ГАЛИНА: Ко год је буде чуо, неће остати равнодушан. Жуљаће
га као зрнце песка  у ципели. 
АЛЕКСАНДАР: Добро написао је... Наопак човек! Хоћу рећи
незахвалник. Замисли шта нам је, неко вече, у бунилу без стида
казао за вечером, поводом манијака који су се обрушили на куле
трговинског центра у Њујорку: "Какви сте - рекао нам је - сад ће
и амери да награбусе. Трљаће јежа по леђима. Несрећа вам је,
бре, карактерна особина. Привлачите је као магнет. Од рођења
имате главе као изврнут шешир, створене за бомбе. Ма побећи
ћу од вас - рекао нам је зајапурен - вратићу се у Србију, тамо су
бомбе утихле!"
ГАЛИНА: Након премијере многи ће схватити шта су те бомбе
учиниле вашем народу.  Као што ће морати да се замисле после
ове трагедије у Њујорку. Свет после свега неће бити исти. Осим
, ако лудаци не победе и заглибе га још дубље. И то се може
догодити. Јер најбољи нигде не владају. Свет улази у нову епоху,
неминовно другачији.
АЛЕКСАНДАР: Савест је атрофирала око нас.
ГАЛИНА: Зато мртви опомињу!
АЛЕКСАНДАР: Као мој сестрић, узвишеним речима!?
ГАЛИНА: Ну, скажи, шта си сањао те ноћи на фронту? Јеси ли
заиста сањао њу?

Галина дотерује косу у паузи.
ГАЛИНА: Мислим какав је то био сан?

Александар претура неколико страница рукописа пред собом.
Чини се да незна шта му је чинити. Као да се нећка да одговори,
љуби глумицу.
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АЛЕКСАНДАР (Најзад): Сањао сам цуцлу.
ГАЛИНА: Цуцлу!?
АЛЕКСАНДАР: Чинила ми се дужом од тојаге. Дудлао сам је
читаву вечност сакривен иза неке гвоздене завесе.
ГАЛИНА: Забога?
АЛЕКСАНДАР: Онда сам онанисао беспомоћан.
ГАЛИНА: Чекај. 
АЛЕКСАНДАР: Дођавола, страх се и данас крије у мојим
сновима?
ГАЛИНА: Ту смо значи!?
АЛЕКСАНДАР: Страх комунизма је још увек разапет у мени.
Хај, хај. Не одбија се никуд.

Глумица ћути.
АЛЕКСАНДАР:  Немогу даље да отпакујем тај пртљаг.

Глумица и даље ћути.
АЛЕКСАНДАР: Хоћу рећи...?

(Пауза)
ГАЛИНА: Ја бих се голицала!

(Пауза)
АЛЕКСАНДАР: И ја бих!

(Пауза)
ГАЛИНА: Обоје би смо се...
АЛЕКСАНДАР: Ал смо запетљали.
ГАЛИНА: Као у бунилу.
АЛЕКСАНДАР: Као почетници на премијери.
ГАЛИНА: Која се приближава.
АЛЕКСАНДАР: Кад трезвеније размислим...
ГАЛИНА: Онанија је за сан. 
АЛЕКСАНДАР: За малу кутију снова.
ГАЛИНА (Пева): "Мој драган плива Доном, са српом и
чекићем на леђима. Дали се он то дави, или ме дозива? Слушај
како звижди!"
АЛЕКСАНДАР (Напиње се да чује): Уђимо у чамац и
завеслајмо из све снаге да помогнемо несретнику!
ГАЛИНА: Не труди се. Тај се одавно удавио!
АЛЕКСАНДАР: Шта нам је онда чинити?
ГАЛИНА: Направимо чамац од наших тела!
АЛЕКСАНДАР: Од наших...?
ГАЛИНА: Ветар дува кад му се прохте.
АЛЕКСАНДАР: Мислиш, овде?
ГАЛИНА: Та, где бисмо другде?
АЛЕКСАНДАР: Сад...?
ГАЛИНА: Пре и после свега. Опет и опет.
АЛЕКСАНДАР: Спустимо завесу да нас злобници не виде.

Завеса.

66

Александар ЛУКИЋ



11.

(Наталија Арсенов смирена као да јој се читава вечност
обећала, заваљена у столици листа странице неких њујоршких
новина. Океј, рекли би смо. Гутачи новинских вести се, ако ни
по чему другом оно бар по томе не разликују у свету. За сваког
од њих се у новинама нађе пилула која завређује пажњу.)

НАТАЛИЈА: ...(Претура неколико страница, док се видно
изненађена не заустави на једној од њих) Александрова
фотографија?... (Чита и ћути)... У Београду! На Врачару
гејзир?... (Опет чита климајући главом)... Мила мајко... Улица...
Не! Не!... Куља из рупе где је била наша родна кућа?...
Београђани се привикли на чудо... Температура воде скувала
траву и дрвеће као пара из  лонца... (Чита дуго ћутке)...
Патријарх... Шта?...И он? (Убрзано чита гутајући редове као
гусан кишну глисту, застаје са уздахом после прочитаног)...
Специјални извештач из Београда... Силан извештач!? Курвин
син!...  (Спушта новине на колена не испуштајући их из руку,
ћути неко време, а онда их поново подиже како би се још једном
уверила у прочитано)... Код ових за добру вест није грех
слагати. Нема збора, таква бљувотина је достојна најгорег
облика стаљинизма. Шта смо дочекали?... (Превлачи једну руку
преко чела као да брише зној са њега)...Брате мили...

(Александар Арсенов незаинтересован, улази у собу.  Какав је,
може се претварати да није чуо сестру да је казала "брате мили".
Ипак умешао се.) 
АЛЕКСАНДАР: Шта велиш?
НАТАЛИЈА (пружа већ пресавијене новине брату): Погледај!?
АЛЕКСАНДАР: Шта да погледам?
НАТАЛИЈА: Себе.
АЛЕКСАНДАР: Кога, себе?
НАТАЛИЈА: Прочитај.
АЛЕКСАНДАР: Немам времена за штампу.
НАТАЛИЈА (Устаје и гура новине у његове руке): Тиче те се.
АЛЕКСАНДАР: Мене се тиче?
НАТАЛИЈА: Узми!
АЛЕКСАНДАР: Да видимо!?
НАТАЛИЈА: Погледај се!
АЛЕКСАНДАР (Изненађен): Ја?
НАТАЛИЈА: Ти!
АЛЕКСАНДАР: Шта ћу ја овде?
НАТАЛИЈА: Није ваљда свети Павле.
АЛЕКСАНДАР: Као са личне карте.
НАТАЛИЈА: Из млађих дана.
АЛЕКСАНДАР (Помера новине док може да испружи руке):
Личим..
НАТАЛИЈА: Мани слику, читај.
АЛЕКСАНДАР: Јелда да сам леп?
НАТАЛИЈА (Љутито): Читај већ једном.
АЛЕКСАНДАР (Тражи наочаре, налази их, углављује на нос,
седа на столицу, подиже новине, почиње да чита, ћути):  Шта

67

Весела мумија. Криве кике. Драме



ово треба да значи?...  "ГЕЈЗИР ПРОРАДИО У БЕОГРАДУ"
(Наставља да чита ћутке)... У Улици... (Обраћа се Наталији) На
месту где је...
НАТАЛИЈА: Јес.
АЛЕКСАНДАР (Наставља са читањем): "Ваздушни напади
НАТО алијансе су починили огромну штету током
бомбардовања по српском тлу. Али, то је само једна страна
медаље. Београд је да подсетимо остао без телевизијског торња
на Авали. Без зграде озлоглашене политичке полиције,
Централног комитета, Генералштаба негдашње југословенске
бирократизоване војске, без опозиције, без мостова, без наде. У
Србији царује сиротиња као општепрепознатљив заштитни
знак свих..." (Прекида читање. Обраћа се Наталији)... Ма ко ово
пише?
НАТАЛИЈА: Фирби Шејн, специјални извештач из Београда!
АЛЕКСАНДАР (Наставља читање ћутке):."..У ноћи док је
српска престоница спавала чврстим сном гејзир је ненадано
рикнуо и избио у самом центру, на Врачару. По свему судећи
досад невиђено чудо у свету ојачало је веру становника главног
града. На месту..." (Чита у себи, и после извесног времена
подиже главу објашњавајући Наталији)... Замисли, ова будала је
навела моје пуно име и презиме и име мојих мртвих без
грешке... Откуд то зна?
НАТАЛИЈА: Агент. Американци увек раде у интересу своје
владе, било где да се нађу.
АЛЕКСАНДАР: Хохштаплери. Ми гинемо, а они чистунци.
НАТАЛИЈА: Правда. Ето какви су то људи!
АЛЕКСАНДАР: Можда сам ја баш тај гејзир,  сањао оне ноћи
на фронту?
НАТАЛИЈА: Кад?
АЛЕКСАНДАР: Кад па кад? Кад је бомба избушила рупу на
месту наше куће. Огуглао сам од те приче да су ми и жена и син
одлетели у небо.
НАТАЛИЈА: Божји анђели.
АЛЕКСАНДАР (Наставља са читањем): "... Вода гејзира
подсећа на боју топљеног сребра. Док шикља и гргољи из
дубине земље њена температура достиже деведесет степени
Целзијуса..." (обраћа се Наталији)... Замисли?
НАТАЛИЈА: Јес!
АЛЕКСАНДАР (Пиљи у новине читајући у себи): "...
Београђани од раног јутра долазе са положеним јајима у шерпи
да обаре доручак себи на води гејзира. Што је похвално. Хоћу
рећи, врло добро за штедњу. Бог је према Београђанима био
дарежљив. Неки од њих се и купају у барама које праве отоке
гејзира. И сам Патријарх је дошао пред чудо, са крстом и
јајима у лончету, да истодобно освешта свету воду и обари у њој
своја јаја..." (Александар не издржа да се насмеје).... Чуј!
НАТАЛИЈА: Шта је ту смешно?
АЛЕКСАНДАР (Озбиљнији): Конструкција ове реченице.
НАТАЛИЈА: Новинска пискарала.
АЛЕКСАНДАР: Бараба намерно исмејава нашег Патријарха?
НАТАЛИЈА: Неписмењаковић!
АЛЕКСАНДАР (Чита даље): "... Београђани су појаву гејзира
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прогласили за своје свето место..." (Ћути)...(Обраћа се
Наталији)... Слушај ово...
НАТАЛИЈА: Већ сам читала.
АЛЕКСАНДАР (Не мари за Наталијин став, наставља гласно
читати): "Читава ће Србија на Велики петак, да се слије око
гејзира да обари ускршња јаја. Биће то њихова Мека како тврде
познаваоци српских прилика, већ виђено догађање народа...Већ
виђена гозба..."(Наталија прекида Александрово читање)...
НАТАЛИЈА: Доста.
АЛЕКСАНДАР: Зашто? Нека знају ко смо. Погледај колика ми
је слика!?
НАТАЛИЈА: Смучило ми се.
АЛЕКСАНДАР: Да видимо шта следи!?....
НАТАЛИЈА (Љутито прекида брата): Све саме свињарије.
АЛЕКСАНДАР ( Не обазире се, наставља читање): "... И
дипломатски кор се стидљиво окупља ноћу око гејзира, у шта
се уверио ваш извештач, ко да се умије, ко да опере ноге, ко да
извести Владу шта су то Срби добили... " (Коментарише за
себе)... Е мајку им њихову, све мора да знају. И да ко прдне у
Земуну они би и тад трчали да известе своје претпостављене.
Све го шпијун... (Покушава да настави читање наглас, узалуд,
Наталија га по ко зна који пут прекида у намери)...
НАТАЛИЈА: Скоро да си све прочитао.
АЛЕКСАНДАР: Има и завршна реч.
НАТАЛИЈА: Батали.
АЛЕКСАНДАР: Е то не могу да урадим.
НАТАЛИЈА: Баци новине.
АЛЕКСАНДАР: Са овако лепом сликом?
НАТАЛИЈА: Сад сви знају шта ти се догодило са породицом!?
АЛЕКСАНДАР: Догодило, па догодило? Док сам био међу
њима, Срби нису хтели ни реч да чују из мојих уста. Они више
верују вестима што долазе као лопов преко плота.Е нека чују.
Вода шикља из мог дворишта. Да сам пожелео да гејзир
пробије из утробе земље на том месту, ко зна да ли би се баш то
догодило. Не схваташ, ако је истина што овај Фирби Шејн
пише, јер људи се, знам, често машају новинарског заната да би
се утркивали у лажима, јели, ако је заиста ово истина, бољи
споменик мртвима нисам могао пожелети. Ем жив, ем, кључа
пред свачијим носом. Уз то читава ће српска нација на Велики
петак да се окупи на колективно барење јаја око њега. Хајде,
кажи ми, има ли ико такав споменик у свету. Нема. Дабоме да
нема. И неће га ни имати. И не треба да га има. Моји јадници су
га заслужили...
НАТАЛИЈА: Какав споменик.
АЛЕКСАНДАР: Де, да дочитам.
НАТАЛИЈА: Боље да нисам купила новине.
АЛЕКСАНДАР (Дочитава у себи, застаје, загледа своју
фотографију у новинама): Е да сам сад тамо. Да се умијем ко
човек на прагу родне куће. Да скувам само једно кокошије јаје
у њему, па да одем низ Кнез Михаилову на само теме "Брега за
размишљање", да га на миру поједем наште срца. Да несрећа
нема реп и главу муке би нам биле лакше. Било би нам много
лакше!
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(Дијалог Наталије и Александра Арсенова напрасно
прекидају уласком у кућу Павле и Блиња. Заљубљени пар се као
да иде улицом држи за руке. Павле у слободној руци држи
позамашан путни кофер, а Блиња такође кофер, нешто мањи.) 

ПАВЛЕ (Обраћа се мајци и ујаку, шаљиво): ошио. Прекинуо
сам студије, избегао мобилизацију, постао индустријски
радник. Имам захвалну биографију да постанем писац, или
слепац?
НАТАЛИЈА (Приноси храну на сто): Ујак је као маче, није
отишао далеко од куће.
ПАВЛЕ: Врзма се около? Нисте ви џаба близанци, док  зујите
удружени као првоборци око логорске ватре!
НАТАЛИЈА: Слушај, дара је превршила меру. Ујак није туђин!
ПАВЛЕ: Над Савом и Дунавом имао је Калемегдан за
размишљање нађођен као качкет. Ако су му жена и син
погинули, и ако му од куће оста само рупа на Врачару, што није
остао тамо да их жали? 

( У стан улази Александар, са плућима пуним ваздуха!)

АЛЕКСАНДАР: Good evening coysins! Good evening! Улице
Менхетна бљеште обасјане рекламама као да сунце данима не
залази!?
ПАВЛЕ: Дрма те културни шок, ујаче!Пропевао си енглески.
Good evening! Good evening cousins! Шта би са крилатицом коју
си доскора вртео: Причај по нашки да те цео свет разуме!
Бастра смлатила националне рогове!? 
НАТАЛИЈА: Празан стомак је свуд исти.
ПАВЛЕ: Чекамо те стрпљиво! Надам се да си овде пронашао
себи какву чуку?
АЛЕКСАНДАР: " Америка живи под диктатуром која има,
сасвим парадоксално, привлачан изглед што подстиче
самоуништитељске нагоне у људским бићима. САД су
огледало лудила у коме живимо, оне су доказ да је победио
најгори облик комунизма, достојан Стаљина, у знаку тријумфа
новца и привида." Ако баш хоћеш да знаш, овде се може видети
то и без Брега за размишљање " Америка је пропала..." 
ПАВЛЕ: Значи, бежанија испочетка!
НАТАЛИЈА: Ставите тачку на размирице, ми немамо
рођенијих од нас самих на овом свету!
ПАВЛЕ: Проповедаш ко  владика Николај Велимировић, прво
породица, затим комшија, село, отаџбина, па остали! А ми смо
све то у цугу прегурали. Нико није крив, а ми смо ту где смо!
АЛЕКСАНДАР: Хоћеш да седимо и ћутимо као Енглези са
залогајима у устима!? 
ПАВЛЕ: Та би нам лекција била ваљанија од претварања  стана
у кафану. Не морају сви Срби да се окупљају код нас на по једну
чашу.
НАТАЛИЈА: Ни реч више нећу да чујем!
АЛЕКСАНДАР: Млад човек мора да меље као воденица. Што
се мене тиче, ја бих могао да испијем још једну флашу! У цугу! 
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ПАВЛЕ: Пиће ти није пријало у Београду? 
АЛЕКСАНДАР: Тамо сам се наливао као бачва. Српске кафане
подсећају на гробље, на коме човека нема ко да чује. Да сам бар
једног пријатеља имао тамо да ми наздрави.
НАТАЛИЈА: Престаните!
ПАВЛЕ: Овде си га нашао, уместо шљивовице љуштите
виски!?
АЛЕКСАНДАР: Шта нам фали?
ПАВЛЕ: Онда наздрављај! Нису Срби бадава разјурени по
свету!
АЛЕКСАНДАР: Гост са ким сам ја данас пио није наш. Али, по
судбини нам је најближи!
ПАВЛЕ: И тај је претпостављам изгнаник?
АЛЕКСАНДАР: Са стажом! Главом и брадом, Вилијам Кока.
Писац и редитељ кога сам преводио!
НАТАЛИЈА (Збуњено): Откуд он?
АЛЕКСАНДАР: Управник је једног позоришта у Њујорку!
ПАВЛЕ: Дисидент, познат по ставу да су му књиге боље
дипломате од њега самог?
НАТАЛИЈА: Он?
АЛЕКСАНДАР: Чим сам му телефонирао, дојурио је код нас.
Седео је за овим столом.
НАТАЛИЈА: Вилијам Кока?
АЛЕКСАНДАР: Цуг му је као дуга после кише!
ПАВЛЕ: Ко би рекао?
АЛЕКСАНДАР: Нуди ми место шаптача у позоришту. 
ПАВЛЕ: Хвала Богу да нећеш више шапутати предамном!
АЛЕКСАНДАР: "На Менхетну живот треба погурати из
почетка од понедељка", каже Кока.
ПАВЛЕ: Паметан човек. Штампа бруји о њему из дана у дан. 
НАТАЛИЈА: Ти све знаш!?
ПАВЛЕ: Од кад сам побегао из  подрума официјелних
београдских лудака
у дневник сам бележио и појединости о животу у Њујорку.
АЛЕКСАНДАР: Млад си ти да бележиш живот!?
ПАВЛЕ: А ти си, таман у годинама да се исповедаш
предамном?
АЛЕКСАНДАР: Нисам ја крив што други не желе да ме чују!
ПАВЛЕ: Окрени, обрни мој дневник и твоја исповест су добра
драма.
НАТАЛИЈА: Зар, не умете да будете другачији!?
АЛЕКСАНДАР: Американци нећемо никад да постанемо!
ПАВЛЕ ( Устаје од стола и креће у спаваћу собу):: Нашу драму
би могао да препоручиш Коки. 
АЛЕКСАНДАР: Делај. Не бацају се сви први кучићи у воду.

(За столом остају Александар и Наталија.)

НАТАЛИЈА ( кад је Павле изашао из собе ): Вилијам Кока?
АЛЕКСАНДАР: Јес!
НАТАЛИЈА: Седео за овим столом
АЛЕКСАНДАР: Јес!
НАТАЛИЈА: Овде!
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АЛЕКСАНДАР: Ту.
НАТАЛИЈА: Кад си нас упознао на  БИТЕФ-у имао је глас

тетреба!
АЛЕКСАНДАР: Богами и он се сећа тог тренутка оствареног у
Београду.
Све би другачије било да те тад нисам њему представио као
своју најбољу пријатељицу.
НАТАЛИЈА: То се не може мењати.
АЛЕКСАНДАР: Као покварена грамофонска плоча понављао
је данас догодовштине са тог БИТЕФ-а. Забављао се као нигде
у свету - сећа се и командира што је сочно псовао, кад су нас
привели у станицу милиције на Звездари, коме је безазлено
понављао: "Какви сте ви то комунисти? Титу морају да одсеку
ногу!"
НАТАЛИЈА: Уноћи кад сам затруднела са њим, мени је
говорио:  "пиј из моје чежње".
АЛЕКСАНДАР: Ич се није се променио?  
НАТАЛИЈА: Је ли ожењен?
АЛЕКСАНДАР: Не!
НАТАЛИЈА: Кад ме је пољубио у Београду, нашалио се: "жене
ће после овог пољупца у мени умирати брзо као ветар!"
Девојачки понос ме је спутавао да му верујем, џаба ме је после
шест дана запросио. Овај брош ми је поклонио у ту несуђену
свадбену ноћ. 
АЛЕКСАНДАР: Никад није касно.Од понедељка треба живот
погурати из почетка, тврди он. Та лекција мора да се учи!
НАТАЛИЈА: Шта да му кажем кад се сретнемо?
АЛЕКСАНДАР: Испричај му свој живот, од београдског
пољупца!
НАТАЛИЈА: Од...?
АЛЕКСАНДАР: Што да не!
НАТАЛИЈА: А тајна? Шта ће на то рећи Павле?
АЛЕКСАНДАР: Ваљда ће се обрадовати оцу! Прилика је да
сазна!
НАТАЛИЈА: А Вилијам? 
АЛЕКСАНДАР: Он ће при њиховом првом сусрету уочити ко
му је Павле!
НАТАЛИЈА: Стрепим!
АЛЕКСАНДАР: Само се ватра не мења сестро! Пусти их да те
чују!
НАТАЛИЈА: Као да ми је срце пуно сачме!
АЛЕКСАНДАР: Без бриге, имаћеш о чему да им причаш.
Цацорићеш као кокошка од раног јутра.
НАТАЛИЈА: После свега!?
АЛЕКСАНДАР: Ја причам као човек отупелих инстиката кога
је рат сломио. Не угледај се на мене.

2.

( Након неколико недеља ујак и сестрић се припремају да
крену на премијеру позоришног комада.)

ПАВЛЕ (Улази у собу у којој седи Александар, обучен за
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излазак): Постали смо веселији. Гардероба је видим одабрана
по мери, а и фризура је поправљена, ми не кукумавчимо као
раније. Како је кренуло, девојке ће нас салетати после
премијере. Ма, удри бригу на весеље ујко. И погребник да те
сретне, потврдио би твој оптимизам!
АЛЕКСАНДАР: То ми пише на челу!?
ПАВЛЕ: Крупним словима.
АЛЕКСАНДАР: Јеси ли се ти спремио?
ПАВЛЕ:Запазили би ме и у Косовском боју!
АЛЕКСАНДАР: Кад мртав прдне?
ПАВЛЕ: Добро, де! 
АЛЕКСАНДАР: Баш си несрећа!
ПАВЛЕ: Ево шта се добија, кад несрећног упосле, ти си
школски пример.
АЛЕКСАНДАР: Шта ти знаш о несрећном човеку?
ПАВЛЕ: То што ти не знаш.
АЛЕКСАНДАР: Философски одговор?
ПАВЛЕ: Непогрешиво осећање. Хоћу да ти кажем, ја ценим
живот. У сваком тренутку осећам његову пуноћу. Свака будала
може да погине и умре кад јој се прохте! 
АЛЕКСАНДАР (Прекида овакав тон разговора): Време је да
кренемо, а ње нема?
ПАВЛЕ ( Узима флашу са вискијем и налива чаше обојици): Да
разбијемо трему. Чашица вискија ће нам омекшати боре на
лицу. Са једном ћемо ући као тане у позориште. Са две...
Шапутаћеш реплике као калемегдански славуј.
АЛЕКСАНДАР: Пиће никад не одбијам!
ПАВЛЕ: У то име сипаћу још једну. 
АЛЕКСАНДАР: Три чашице се не свађају!
ПАВЛЕ: Наздравимо, за премијеру!
АЛЕКСАНДАР: "Лименом добошу" у Њујорку!

( Наталија се враћа из куповине, улази журно у стан.)

НАТАЛИЈА ( Носи букет цвећа у рукама): Кога чекате?
ПАВЛЕ: Кренули смо!
АЛЕКСАНДАР: Скоро!
НАТАЛИЈА (премишља): Идите без мене!
ПАВЛЕ: Да је у питању посета музеју трчала би она!
АЛЕКСАНДАР: Али Наталија? Обећао сам Вилијаму да ћу вас
довести на премијеру! На шта то личи?
НАТАЛИЈА: Другом приликом!
ПАВЛЕ: Хајдемо ујко. Није за њу позориште!
АЛЕКСАНДАР: Наталија!?
НАТАЛИЈА: Остајем! Читаћу "Кућу светих ратова" уз музику! 
ПАВЛЕ: Е а онда ће изаћи на терасу и дивити се месецу,
погађам!
АЛЕКСАНДАР: Тоцило нема куд да побегне. Сутра и
прекосутра небески лонац  чекаће те на истом месту? Чујеш ли
ме Наталија?
НАТАЛИЈА: Идите!
АЛЕКСАНДАР: Шта то треба да значи?
НАТАЛИЈА: Пожурите!
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ПАВЛЕ ( Пре но изађе са ујаком из куће, рече мајци): Време је
новац на Менхетну! Бај, бај!  Лектира ти је на мом столу!
НАТАЛИЈА (Угурава букет цвећа Павлу у руке): Научи се
бонтону. Само барабе иду без цвећа у позориште! 
АЛЕКСАНДАР: Не могу да верујем? Ето! Ја збиља не могу да
верујем?

( Наталија остаје сама. Као да трага за нечим, узнемиренија од
било које свраке, шпарта по собама стана. Из једне од њих
доноси у рукама књигу, онда прилази музичком стубу, претура
по ЦД- теци, одабира ЦД-ром и пушта музику. Потом  гаси
централно светло, и излази на терасу. Навике су удобан затвор.
Нек јој је!)

3.

( Павле и Александар галаме пред вратима стана. Грђе но
српски регрути кад пођу у војску. Слободнији мислиоци могу
претпоставити да им из душе куљају силе органске хемије,
вински подрум.)

АЛЕКСАНДАР ( Улази у стан, стиска прекидач и светло их
окупа ): Какав свет! Све голи мађионичари! Да ме црнци
опељеше у метроу!? Замисли? Они за које треба да нагађаш, кад
се смеју, а кад плачу!? Док сам гледао у њихове усне набреклије
од тракторских гума, покушавајући да разазнам шта се око нас
дешава, извукоше ми новчаник из џепа. Ко би рекао да су
такви? 
ПАВЛЕ: Не галами!? Украли ти двадесет долара!? Кукаш,
хоћеш да те чује читав континент. Само фали да  изађеш на
терасу, да им пљунеш у лице! Мислиш амери не знају где се
окупљају овејани лопови! Чекали су тебе да им посолиш. А кад
су те геџе и цигани пељешили по Београду, ћутао си. Говорио
си: нека! Наши људи. Сиротиња! Дивио си им се на Зеленом
венцу, да не помињем таргет сеансе на Бранковом мосту! Срам
те бре било!? Критикујеш америчку сиротињу! Поштен свет!
АЛЕКСАНДАР ( Ненападно креће ка вратима терасе. Ветар је
залелујао завесу, пре но што је изашао ван.): Боже драги!? Чудо!
Павле, дођи. Словенска душа спава на тераси као анђео.
Погледај! Да је будимо!
ПАВЛЕ (Не излази на терасу): Није упутно!  Чим се пролепша
време, она усни под месецом, као да спава под шљивом у
дворишту ортачке  викендици на Авали! Проверено!
НАТАЛИЈА ( Изненађено као човек који је тргнут из првог
дремежа, улази у собу): Оооо! Стигли сте? Изгледате опарени
као "Еро са оног света" 
АЛЕКСАНДАР ( Улази за Наталијом у собу): И ти би да су те
црнци оџепарили тако изгледала. Шта велиш?  Ухватили смо те
попут ластавице у дремежу!
ПАВЛЕ ( Ујаку): Не бој се, она није као ти. Та се не исповеда.
На муке да је ставиш као малог Радојицу, ни тад не би
препричала своје снове!
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НАТАЛИЈА (Узима флашу кокаколе и налива чаше сваком од
њих): Ух, брате! Гледате ме као да сам, не дај Боже трчала гола
улицама Бруклина!? 
ПАВЛЕ: Шта сам рекао? 
АЛЕКСАНДАР ( Помирљиво): Пустимо шалу на страну.
НАТАЛИЈА: ... И? Како је било у позоришту?
АЛЕКСАНДАР: Премијерно!
ПАВЛЕ: Овације! Шаптача су чули и задњи редови. Публика
му је аплаудирала са балкона мислећи да је позоришни трик у
питању. Галамио је сакривен иза завесе као да се предамном
исповеда, прича човек, као да у Белој кући стоји за говорницом.
АЛЕКСАНДАР: То се изгледа само теби причинило!?
ПАВЛЕ: Мени нису аплаудирали. Јок! Јок! Но теби. Али ти и
не осећаш да си зрео за лекара. Постао си тврдоглав инаџија,
нећеш да признаш да те је бомбардовање Београда избацило из
седла. Оглувео си. Глумцима си добацивао реплике, као да са
Калемегдана псујеш савске аласе у чамцу.
НАТАЛИЈА: Ви као да нисте ни пратили премијеру, изгледа да
сте тамо ишли да оцењујете један другог!
АЛЕКСАНДАР: Павле има душу писца почетника. Он све
види, све зна, све би да критикује!
ПАВЛЕ: Ма немој? Говорим само о ономе што ми је на
премијери засметало. Нисам ћорав да не приметим да је усред
Америке публика дошла накинђурена са особеним
националним крпама преко тела. Зар није тако? Руским
глумицама су око врата висиле бабушке као клепетуше. Све се
чудим како ти ниси натакао  шајкачу на главу!? 
НАТАЛИЈА: Њу је ујка теби донео у аманет!
ПАВЛЕ: А ја је поклањам теби да ти се нађе, нек имаш у шта
насадити пилиће кад се вратиш у Београд.
АЛЕКСАНДАР: Како си ти Павле безобразан човек? Ко би
рекао? Превиђаш да си  био гост у најпрестижнијем позоришту.
Вилијам има светски реноме. Заслужен. Критичари се
управљају по њему од часа кад је дебитовао у позоришту.
Време су међили на пре и после Коке ко да пресецају јабуку.
Мислиш случај је да су се угледници слили са свих страна,
тискајући се, не би ли присуствовали премијери. Правиш се
Тоша, а чињенице  говоре да се није могао отрести од новинара
на коктелу.
ПАВЛЕ: Е то је тек посебна прича! Зар не? Само ти ниси
приметио како их је осорно терао од себе. Био сам му ја
занимљив, јели? Па да младо месо. Залепио се уз мене као
таксена марка. Очи су му искочиле као сарма кад си нас
упознао. 
НАТАЛИЈА: Што је врућина?
АЛЕКСАНДАР: Увиђаван човек!
ПАВЛЕ: Божији тип! Мене је одабрао да грли пред званицама
током вечери. Угризао сам се за језик неколико пута да му не
одвалим шамарчину. Уздржавао сам се, наравно, због тебе. Тај
твој пријатељ са светском славом је неопојан хомић! Овако се
избечио гледајући ме. Очи су му сијале као код изненађене
мачке у мраку!
НАТАЛИЈА: А ујка?
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ПАВЛЕ: Он је тек био звезда вечери. Глумица Галина
Филиповна није се одвајала од њега. Руска душа. Изражавала се
пред њим као песник. Замисли, понављала му је по стоти пут,
мало по руски, а мало по енглески: "Ну, Алекандр, како имате
дивне оки, тако краснаје оки нисам видела од кад сам пошла из
Москве!" А он уместо да се бави њом, као сваки нормалан
мушкарац, наздрављао је из часа у час Коки: "Живели! Ово је
твој срећан дан Вилијаме. Ово је значајан  тренутак за све нас
Вилијаме" разнежио се само што не пева.
АЛЕКСАНДАР: Зелен орах, Наталија! Зеееелен!
НАТАЛИЈА: Као да имам грозницу!? Освежите се већ једном!
ПАВЛЕ (наставља са причом): Од њих нисам могао честито да
проговорим са Блињом  Пансом - балерином. Лепотицом. Да си
видела како ме је гутала својим плишаним шпанским црним
очима, трнуо сам од њих. Да допала ми се. Морао сам из ината
да је пољубим пред публиком пре но пођосмо кући, безобразно
јој заказујући састанак. Кока је зинуо од чуда, вероватно
разочаран  што ме није освојио, курвин син.
АЛЕКСАНДАР: Вилијам није заслужио такав простаклук!
НАТАЛИЈА: Дрма ме грозница! Освежите се! Не могу да
слушам ту савремену америчку бајку!
ПАВЛЕ: Онда да је запечатимо!
АЛЕКСАНДАР: Боље и то но да се понављамо!
ПАВЛЕ: Е кад је већ тако, наставите са кукњавом! Америка
мора да чује ваш глас. Ви имате о чему да им причате. Изађите
на терасу, дерите се како сте оџепарени, или се пак довикујте
између себе, нек сазнају како ваше словенске душе понекад
спавају над њиховим главама будније од анђела. Ја идем да
допишем ту драму!
АЛЕКСАНДАР: Гурај почетниче!
НАТАЛИЈА: Зебем, просто ми је хладно!
ПАВЛЕ: Не марим ич за ваше губитништво. Човек који бежи,
живи, каже једна пословица, ту философију научио сам без вас!
Слушајте вамо! Ја уважавам и признајем љубав, љубав и опет
љубав. Љубав изнад свега! Љубав упркос свему! За оним црним
шпанским очима пошао бих на крај света!
АЛЕКСАНДАР: Што је баби мило то јој се и снило! 
ПАВЛЕ: Не упрошћавајмо живот на тај начин. Јер живот је
увек нешто друго! Размишљајте о томе. Сутра крећемо на
одмор, видећете путовање на север има смисла.
НАТАЛИЈА: На север?
ПАВЛЕ: Према Канади.
АЛЕКСАНДАР: Шта ћемо тамо?
ПАВЛЕ: У држави New Hampshire узвисио се планински
шиљак кога зову "Стари човек у планинама", вредан посете. Уз
пут нам је и Concord где живи један српски песник. Банућемо
му ненајављени у кућу да га обрадујемо. 
НАТАЛИЈА: Дугачак пут!
ПАВЛЕ: Као да путујемо из Београда у Скопље!
АЛЕКСАНДАР: Добро де! Част је посетити песника! То је
довољно!
ПАВЛЕ: То је утешно. Ништа нас не може спречити да се
попнемо на шиљак који сам предложио.
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НАТАЛИЈА: Било би умесније да га прескочимо!
ПАВЛЕ: Какви сте то људи? Посматраћемо Европу како јој и
приличи са висине. Ако буде среће одатле ћемо видети и
укрућена минарета у Сарајеву. Не постоји бољи Брег за
размишљање од њега у Америци. Тамо нас неће мимоићи ведра
ноћ. У земаљском животу по први пут бићемо најближи
Месецу?

( Павле одлази у своју собу. Наталија и Александар излазе на
терасу као какви препотопски завереници. Са каквим наумом у
главама не да се наслутити.)

4.

( Павле и Александар листају новине. Час читају, час причају.
Без длаке на језику. Што каже Наталија "непоправљиви
Арсенови".)

АЛЕКСАНДАР: И!?
ПАВЛЕ: Смак света је одложен!
АЛЕКСАНДАР: Свака шуша уме тако да одговори!
ПАВЛЕ: Што ме онда питаш "и"?
АЛЕКСАНДАР: Заглибио си са Блињом Пансом. Поруменео
си, гледам, црвене ти се образи као да су умочени у мору њене
мадридске крви, од кад си са њом?
ПАВЛЕ: Гледај своја посла ујко! Претурај странице новина
како већ умеш данима да чиниш, тражи вести о Србији! Мој
живот је приватна ствар, што би у поверењу требало да значи.
не тиче се никог.
АЛЕКСАНДАР: Најлакше је рећи: два и два су четири. А то
што си преотео Коки љубавницу, није шала. Признао ти или не,
та авантура се коси са добрим укусом!
ПАВЛЕ: Опет попујеш, као да смо у светосавској цркви!

( Њихов дијалог прекида пријатан звук телефона. Александар
устаје да подигне слушалицу. И Наталија улази у собу са
намером да то учини. Али он је већ одговорио. Домаћица
застаје, као да је позив намењен њој. И то се дешава.)

АЛЕКСАНДАР: Алооо!... Да!... Јесте!... Можете!... Можете,
како да не?... (Прекрива дланом микрофон  слушалице
обраћајући се сестрићу) Шпанска јегуљица! 
ПАВЛЕ (Преузима слушалицу од ујака и ван сваке сумње
започиње разговор без устезања): Мила Моја!... Не, не никако!...
Сигурно...Не кријем се...Чекам те у мом дому!... На шпанску
свадбу? Зашто да не?  Ујак и мајка управо крећу код  неке
румунке, да им чита судбину гледањем у пасуљ!... Треба да
научиш да Балканци ма шта причали о себи, у Америци личе
жешће но јаје јајету! Невероватно, али је тако! Видимо се! Кис!
Кис! 
НАТАЛИЈА ( чим Павле оконча телефонску везу): Није умесно
да заказујеш састанак пред нама!
АЛЕКСАНДАР: На шта то личи?
ПАВЛЕ: Избегните лекцију о моралу. Океј! Ако вам је стало до
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традиције, а ви, изволите у храм. Попови су божји људи, они
имају времена на претек да слушају овчице из стада, како им се
уста не би развукла у зевању.
АЛЕКСАНДАР: Онда затворимо очи, пустимо човека нек
черечи туђу љубавницу!
ПАВЛЕ: Кумим вас, ослободите ме накарадног наслеђа.
Суфлера препоручите неком другом. Поштујте да вам досад
нисам држао придике? А могао сам. Колико јуче  шкргутали сте
као песак под ђоновима ципела. Морао сам да знам кога је и
како рат сломио. Ујак је показивао чак и свемир по коме лутају
несахрањене душе његове жене и сина! Да! Да!  Кад толико
држи до морала што им није подигао споменик  за годишњицу,
како се ваља!? Сад не би био жалостан због шпанске јегуљице.
Да има памети трчао би за сукњом Галине Филиповне по
позоришту! То је живот. Колико сутра саопштио би нам: женим
се са њом. И?  Шта би ја требало да кажем? Псећа свадба? Јели?
НАТАЛИЈА: Јели не јели, боље да си бирао девојку међу
београђанкама избеглим за нама у Њујорк! Како су само лепе!
На сваком кораку их има. Правиш се Тоша. Само ти незнаш да
свака птица тежи своме јату.
ПАВЛЕ: Сиктер бре, проводаџије!
АЛЕКСАНДАР: Безобразлук!
НАТАЛИЈА: Како то причаш са мајком!
ПАВЛЕ: Са  нормалним светом бих причао другачије! Мене
греје љубав, уразумите се!  Љубав пре и после свега, упркос
свему. И добро је док је тако. А ви?  Крећете полако. Путујете!
Хајде упарадите се и пођите, дијаспора вапи за вашом посетом!

(Наталија и Александар излазе главом без обзира из куће.
Павле не мари због тога. Пушта музику и заваљује се у столицу.
Будан сањари, што је за похвалу. Шта би уосталом могао да
чини заљубљен човек, који верује да љубав ретко касни. Случај
потврђује и Блиња Панса, као ветар на угарак стиже на његов
праг.)

БЛИЊА ( куца по вратима, и провирује унутра, шаљиво): У
кућици ко ме чека?
ПАВЛЕ ( креће јој у сусрет): Чежња!
БЛИЊА: Јача од сваког бика!
ПАВЛЕ: Опрезнија од ловачког кера на ивици шуме!

(Њихов дијалог се развезује сам по себи, као пертле у води)
БЛИЊА: Ми смо чудаци Павле!
ПАВЛЕ: Балони!
БЛИЊА: Летимо?
ПАВЛЕ: У главним улогама!
БЛИЊА: Где узбуђује мушки нос!
ПАВЛЕ: Успаљене светице!
БЛИЊА: Из реда?
ПАВЛЕ: Посвећеног!
БЛИЊА: Путника кроз свемир!
ПАВЛЕ: Рецимо!
БЛИЊА: У љубави!
ПАВЛЕ: Увек!
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( Сага подсећа на шифровану љубавну предигру. А пошто од
памтивека ретке жене краси иницијатива и представља њихову
јачу страну у бићу, балерина се  успентра уз младића, љубећи
га, док не уобручи ноге око његовог паса. Млади људи кипте
као узбуркани атлантски океан, који не зазире да пролазницима
запљусне нос. Упарени без предрасуда они воде љубав, сирову
и очигледну, кадром да продрма и дрвену лутку.)

БИЊА (Крешти у љубавном грчу, као уплашена птица у глуво
доба ноћи,  болно и оштро узвикујући неколико пута: "This is
America!" Без двојбе она се примиче врхунцу, у коме постаје
разоружанија и лепша. Поетски тиха и обамрла, балерина
естетизује реченицу "This is America" тако што од ње ствара
сонг певајући: This is America! This is America! My love... У
љубави не постоји мера. Попут птичјег улова што се
стрмоглављује са неба у брезову шуму, љубавници падоше на
под. Убој ако га је било, Пансу не задржа да проговори ): "Ватра
те изгорела љубави, нити печеш нити болиш, длакаво псето,
плашим се да посегнем за тобом?"  Ове стихове научих у
детињству на периферији Мадрида. Чему их говорим сада?
Зашто баш сада? Нигде те није било јуче, нигде прекјуче, седам
дана...
ПАВЛЕ: Трагао сам за самим собом!
БЛИЊА: Тако почињу приче без краја.! А пре тога могао си да
се јавиш?
ПАВЛЕ: Јесам ли?
БЛИЊА: Ма каква да је енигма била у питању, требало је.
ПАВЛЕ: Није било могуће рећи било шта из празнине, у којој
бејах сабијен као у  клатну. Што би се рекло, ни тамо ни вамо.
БЛИЊА: Чак и да си трчао за репом бика као уплашени
тореадор, морао си то да учиниш?
ПАВЛЕ: Био сам на темену "Старог човека у планинама",
вукући за собом као жртве, ујака и мајку. 
БЛИЊА: Типична емигрантска прича!
ПАВЛЕ: Били смо решени да водимо дијалог са Европом!
БЛИЊА: И? Јел вам се ико одазвао? 
ПАВЛЕ: Чули смо се међу собом!
БЛИЊА: Својевремено сличан дијалог сам и ја започињала са
Америком, уприличен  на једном мадридском пропланку, пред
полазак у Њујорк. Али саговорник ме није чуо, као ни вас. На
шпанском тлу радовао ме је ехо мојих изговорених речи.
Одјекивао је "ни тамо ни вамо", "ни тамо ни вамо". Што ће
рећи, батали ту причу! Не тугуј! Узми моје срце за завичај.
ПАВЛЕ: Кад бих могао да научим шта ми је чинити са
прошлошћу. Да ме не кињи из часа у час као неподношљива
стварност?
БЛИЊА: То је бар лако. Опрости јој најружнија дела!
ПАВЛЕ: Мислиш тек тако? Као да бришем упрљано прозорско
стакло?
БЛИЊА: С љубављу то учини!
ПАВЛЕ: И кад би хтео.....   
БЛИЊА: Имај на уму! Свет нас од рођења чека као велика
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тајна! Откријмо је. Што пре то боље. Заборави Србију, Шпанију
и Европу. Успомене приличе старцима, нама следује живот.
ПАВЛЕ: "Тhis is America!", како ти кажеш.
БЛИЊА: У извесном смислу, моје речи нису лепљив пекмез, а
најмање кантар!
ПАВЛЕ: А ако то нису, шта су онда? Речи, речи и само речи,
флеке! На темену "Старог човека у планинама" слушао сам их
уобличене у нашој исповести, посматрајући ујаков поглед као
муњу забодену у даљини. Мајка је повремено гасила ватру
наше свађе! Господе, мислио сам, како су срећни амерички
туристи, угојени попут зелених краставаца међ врежама баште.
Што нас овако радознало гледају, питао сам се? Неколицина је
мислила да рецитујемо загонетке, остали би се заклели да су
наишли на лудаке чим се у многочему обешењачки обраћају
Европи. Мора да смо их подсећали на какво путујуће
позориште, или праисторијско чудо ког издају ноге,  док су
посезали за камерама не би ли овековечили тренутак у коме су
се нашли. Диктатура просечних духова је безгранична
пантљичара, мила моја. Свет је сам себи најљући непријатељ,
то не треба доказивати. Нико се не труди другог да разуме, да
попусти. Већина се грози различитости! Ужасавам се људи,
што није упутно, све више их се ужасавам!
БЛИЊА: Драги мој, чему туга? Човек је најрентабилније
божије откриће. Научен је од памтивека да сопствену прошлост
препарира као одрану кожу, натежући је под шупом да се суши.
Са њим или без њега често сам трагала за одговором: зашто
вреди живети? Докле сам стигла? Љубав ме је довела к теби. У
овај час љубав неће изгорети ватра како сведоче шпански
стихови, шта чекаш, пољуби ме, престани да тужиш! 
ПАВЛЕ: Изражавам се као човек који је у свему омашио!
БЛИЊА: Шта би тек онда требао да ради твој ујак? Са пажњом
сам слушала његову исповест коју нам је казивао у позоришту.
После свега што му се десило у балканској кланици, он ми се
чини посве урачунљивим!
ПАВЛЕ: Шаптачем!?
БЛИЊА: Врсним! Галина Филиповна не пропушта да слуша
његова сведочења. Већ од прве реченице прибија се уз њега као
припитомљено куче. Осетљива душа не крије саосећање.
Глумица рони сузе као да су не дај боже изгинули њени
најрођенији у Москви. Просто таква је.  
ПАВЛЕ: И ја сам хтео не хтео, ту исповест научио напамет.
БЛИЊА: Трагично сведочанство! Јелда?
ПАВЛЕ: Живи људи су трагични. Његова исповест, и моји
дневници вођени у егзилу.  Све то чини кратак преглед
распадања. Хоћу рећи, били су добар повод за драму коју
написах. Преостало ми је само да је крстим. Али запело је код
наслова.
БЛИЊА: Драма? 
ПАВЛЕ: Драма!
БЛИЊА: Понови то још једном.
ПАВЛЕ: Написао сам драму.
БЛИЊА: Хоћу ли да је прочитам?
ПАВЛЕ (Устаје и доноси из своје собе фасциклу): Зашто да не!? 
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БЛИЊА: Можда ћу моћи да јој кумујем? 
ПАВЛЕ: То је историја нашег дворишта, испричана без длаке
на језику.
БЛИЊА (Узима фасциклу): Пољуби ме, онако безобразно како
си то учинио на коктелу након премијере Грасовог комада.
Јежим се од тог пољупца. Човек се кроз живот мора пробијати
без предрасуда, верујем, пољуби ме опет и опет! Сад смем да ти
кажем да иако нисам личила оне вечери на Мадону, слутила сам
да се у теби скрива писац. Но? Шта си се укипио? Само
анђелима време није битно, а нама, биће да каснимо?
ПАВЛЕ: Ти си мој анђео!
БЛИЊА: Шпанска свадба подсећа на усијан тигањ. Младенци
нас чекају. Да обећање не буде лудом радовање, пођимо.
Невеста је најавила званицама да ће јој аутентични Србин
увеличати славље. Без шале!

( Павле узима за руку Блиња Пансу. Девојка полази за њим као
да жури на обалу завичајне плаже. Заљубљени пар излази из
куће чини се ходајући по ваздуху. Да човек просто не поверује
да су такве љубави могуће.)

5.

( У полумраку стана  Галина Филиповна лежи нага и
опружена као на каквом летећем персијском ћилиму. Лепа као
да је сишла са платна фламанског мајстора, глумица у једном
тренутку, узе хаљину провиднију од анђеоског крила и обуче је,
трагајући за муштиклом у коју увуче цигарету настојећи да је
припали. Руку на срце у животу једне глумице ништа необично
рекли би упућени, и неупућени би помислили исто. Али... )

ГАЛИНА: Ну Александр! Опасни сте ви Срби!
АЛЕКСАНДАР (Излази из купатила у доњем вешу): Након
дуге апстиненције и зуби су ми челични!
ГАЛИНА: Давај, давај! Допада ми се да слушам  шале!
АЛЕКСАНДАР: Ко би рекао да ћемо заглавити у, како да
кажем...
ГАЛИНА: Кревету?
АЛЕКСАНДАР: Може се и тако рећи!
ГАЛИНА: Ако ће ти бити лакше, крстимо то са: Збило се!
АЛЕКСАНДАР: Помишљао сам да је мој живот заувек
свршен!
ГАЛИНА: Са тако челичним зубима...?
АЛЕКСАНДАР: Страх ме је! Само да знаш...
ГАЛИНА: Разлика у годинама? 
АЛЕКСАНДАР:Плашим се и од сопствене сенке после рата.
Од свега што ме је задесило!
ГАЛИНА: Заборави ту причу. Заборави Белград. И без рата
смрт би дошла по своје. Она никад не касни. Ни Господ понекад
није упућен у њену рачуницу?
АЛЕКСАНДАР:  Није упућен?
ГАЛИНА: Божји рачун је непојмљив. Од памтивека он једне
душе узима к себи да би омогућио спајање других. Зовимо то
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судбином. Захваљујући њој ми смо заједно.
АЛЕКСАНДАР (прибија се уз Галину и грли је): Испада да се
без београдске несреће ми не бисмо срели у Њујорку,
Свевишњи је педантно...
ГАЛИНА: Спојио наше душе, пуштајући нас да се сами
снађемо у будућем врту.
АЛЕКСАНДАР: А савест?
ГАЛИНА: Не мисли на мртве. Просто не узнемируј их. Пусти
их нек певају химне у свемиру.
АЛЕКСАНДАР: Шта онда у животу једног човека може још да
буде важно?
ГАЛИНА: Обнављање живота. Отуда не посустајмо, крпимо
рупе где је попустио! 
АЛЕКСАНДАР: У Њујорку, у Кокином позоришту?
ГАЛИНА: У нашим душама драги мој. На правом месту где се
то да учинити! У љубави, пре и после свега, упркос свему!
АЛЕКСАНДАР: Говориш као да слушам мог сестрића Павла!
ГАЛИНА: Љубав ће победити васколику трагедију. Ја то
осећам.
АЛЕКСАНДАР: Недостижна је то лекција!
ГАЛИНА: За људе који не покушавају да овладају њом,
итекако!
АЛЕКСАНДАР: Добро! Добро! По свему судећи од овог часа
кренућу са учењем о љубави из почетка!? Нека буде!
ГАЛИНА: Већ си почео!
АЛЕКСАНДАР: Онда би за срећу ваљало залити то нечим, као
кад се почне градња куће  у мом крају.
ГАЛИНА ( устаје и доноси флашу): Љубав је највећи празник у
човечијем животу, и пошто је то тако приредићемо славље како
и приличи, прославићемо га са вотком!
АЛЕКСАНДАР: Последњи пут сам је пио у Пољској у ноћи
кад је Кока одлучио да напусти отаџбину.
ГАЛИНА: А сад?
АЛЕКСАНДАР: Прву чашу у име љубави испијам, у њено име
пре и после свега, упркос свему! А другу...
ГАЛИНА: За нас!
АЛЕКСАНДАР: Кад би ме чуо мој сестрић, трипут би се
прекрстио!
ГАЛИНА: Свако чудо три дана траје!
АЛЕКСАНДАР: Код њега не бива баш тако. Тај делује
непредвиђено, као побуњеник. Примера ради ја ни данас не
могу да заборавим како се он ужасавао рата док смо му ми
усијаних глава клицали. Ни то да је побегао са брода лудака, на
начин који би постидео источњачке дисиденте, чак и самог
Коку! Нема двојбе, луда глава и овде наставља исто. Ваљда си
чула да је приграбио шпанску јегуљицу себи!? Заљубио се до
ушију. Што не иде, не иде!
ГАЛИНА: Ну пољуби моју ручицу! На овом свету сваки човек
мора своју судбину да испуни. Колико јуче Блиња ми је у
позоришту причала са пуно љубави о Павлу. И Кока је слушао
шта говори! Чинило ми се да се он посебно радовао кад је чуо
да се то међу њима збило. "Млад човек уме да пронађе злато у
свакој жени", рекао је он Панси озбиљним тоном док је она
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правила паузу међу реченицама, "Нашли сте се! Пасоваће те
као бурме на прсту!"
АЛЕКСАНДАР (затечен причом коју је чуо, говори више за
себе): Каква шала!?
ГАЛИНА: Шта је могао друго да учини? Ну? Попијмо још по
једну!
АЛЕКСАНДАР: За живе душе! За нас! Живели!
ГАЛИНА: У име љубави! 
АЛЕКСАНДАР: Залићу моје челичне зубе да не утрну!?
ГАЛИНА (Задиже хаљину и остаје полунага): И мојој бабушки
би ваљало подићи чашу и наздравити јој! Ну погледај, пред њом
би се у овом часу причестила читава Москва. Да лежим на
плочнику Кремљанског трга стајали би у реду као пред
Лењиновим Маузолејем да јој одају пошту! Сви би Руси
пожелели такву бабушку да јашу. Но, как један Србин гледа на
ту рупицу?
АЛЕКСАНДАР: Претерали смо Галина!
ГАЛИНА: Ја сам лична. Превише лична!
АЛЕКСАНДАР: Озбиљни смо људи!
ГАЛИНА: Озбиљни су на гробљу или у позоришту? У
софистицираним улогама на сцени?
АЛЕКСАНДАР: Нисам навикао на...
ГАЛИНА: Вулгарности?
АЛЕКСАНДАР: И на њих!
ГАЛИНА: Вулгарност је сам живот наш! 
АЛЕКСАНДАР: Да сипам још једну?
ГАЛИНА: Док празник траје...!
АЛЕКСАНДАР: Пијмо.
ГАЛИНА: Покажимо праву природу наших бића. Привилегију
да се не мора сећати ничег од изреченог уз чашицу има свака
пијаница. Кушај!
АЛЕКСАНДАР: Чинио сам то већ!
ГАЛИНА: Вотка "Росија"! 
АЛЕКСАНДАР: Препоручио бих је сваком, без изузетка!    

ГАЛИНА (ошамућена пићем почиње да певуши, сетна, као да
жали за пређашњим животом, за Москвом, шта јој се у души у
том тренутку распрскавало нико не зна, тек, рекла је, као да
какву вашку јури међу својим бедрима, не марећи што по
позорници пада мрак):"Моја љубав је као Дон, далека и дивља,
по њој плива мангуп, ко по њој плива са месечином на леђима?
Онај кога сам волела, враг, томе ништа не праштам." Ну
Александр скочи у седло. У љубави се не сме окаснити...

6.

( У Павловом стану из једне од соба као да се тргла из сна,
буновна, Наталија излази на сцену. )

НАТАЛИЈА: Павле! Павлеее! Устај несрећо. Још га нема. Устај
кад кажем! Баш те брига што нам у кући царује ванредно стање!
Где ти је ујка? А?
ПАВЛЕ (Излази и придружује се мајци): Ууууууу!Брате!
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Поштен свет не може честито да се одмори. Па добро мајку му
шта је сад на реду? Да сам се ноћас оженио ти би и тад завијала
поред мог брачног кревета као ваздушна сирена НАТО
алијансе! Шта ти је? Без бомбардовања, молим! А он? Њега је
бомба омашила у Београду, зар ти то није јасно?  Изискујеш
године да ти дође разум из пете у главу да твој брат уме да се
снађе! Ујка је као маче. Врзма се около. Само што није. Пусти
ме да сањам!
НАТАЛИЈА: Шпанску јегуљицу, хоћеш да сањаш? Дабоме! Е
неће бити тако. Прошли пут су га опељешили црнци, а сад су
му можда за сва времена смрсили конце! Шта велиш?  Нема
спавања, претурићемо камен преко камена док га не пронађемо.
Ронићеш ти мени због њега ако треба на дно океана.
ПАВЛЕ: Само што нисам!
НАТАЛИЈА: Од спавања се опрости.
ПАВЛЕ: Значи мобилизација?
НАТАЛИЈА: Првог степена...
ПАВЛЕ: Јеси ли разрадила план операције!
НАТАЛИЈА: Не!
ПАВЛЕ: Имаш ли оружје?
НАТАЛИЈА: Не!
ПАВЛЕ: Онда пиши: п р о п а л о! 
НАТАЛИЈА: Срам те било! 
ПАВЛЕ: Уши су ми се оклембесиле од бриге.  Слушај кево: не
дангуби. Иди код оне твоје румунке, да ти гледа у пасуљ. Ако
погоди тачну локацију, биће нам много лакше. У том случају
пристајем да га доведем кући.
НАТАЛИЈА: Престани са шалом. Хајде делај.Алармирај све
полицијске станице у Њујорку, пожури! Нема места оклевању!
ПАВЛЕ: Обзнанићу читавој америчкој јавности узбуну. Хоћеш
да то учиним? Да америчком Председнику очитам буквицу!
Шта он мисли? Нестао је Србин, буразеру, нећемо се зајебавати.
Обраће бостан због њега!
НАТАЛИЈА: На шта ти ми личимо?
ПАВЛЕ: На заглављен фетус у стомаку!
НАТАЛИЈА: Ко би помислио да сам те родила таквог? Е па
лепо, по јутру се дан познаје, видим ја сад,  врати се у постељу
егоисто, иди, сањај шпанску јегуљицу. Ја брата морам да
тражим.
ПАВЛЕ: Не би га изгубила да сте остали у Београду.  Шта вам
је требало да прелетите бару? Пили би сте воду на Чукур чесми
и сваког би вам дана била "мирна Бачка".  Социјализам!
Изгубио се човек? Па шта ако се изгубио? Где се изгубио? Не
разумем толику параноју, комунизам вам је утерао страх у
кости. Море страву! Уместо да цивилизовано позовеш
позориште и господина Коку, и лепо се распиташ код човека о
братовљевом здрављу, а ти цап у најцрње слутње, на дно океана.
Зар је срамота да изразиш чуђење да ти брат одсуствује из куће
седам дана? Узми слушалицу назови Управника и питај га за
муку без устезања Тако се то ради у нормалном свету.. 
НАТАЛИЈА: Ја то не могу. Шта ће рећи човек?
ПАВЛЕ: Кад му се будеш представила, неће бити проблема.
НАТАЛИЈА: Не могу.
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ПАВЛЕ: Не разумем зашто не би?
НАТАЛИЈА: Покушај ти!
ПАВЛЕ (скоро љутит прилази телефону, трага у именику за
Кокиним бројем, налази га и): Ево га! Осам шестица. Као грозд!
НАТАЛИЈА: Учини ми то за љубав!
ПАВЛЕ (окреће Кокин број): Хало! Господин Вилијам? Павле
Арсенов крај апарата.  Зовем зарад шаптача у Вашем
позоришту, мог ујака, не долази кући читаву седмицу. Моја
мајка брине за братом, знате, како да вам кажем, крв није вода.
Код балканаца поготову.... Ха! Ха! Ха! Ха!  Ха! Тако значи,
Казанова! У њеном стану? Цвркуће ко шева? Шева?
Проверићу! Захваљујем.... Молим?... Блиња Пансу...Не. Не!
Драму?... Моју драму?... Откуд она код Вас?... Блиња Панса вам
је донела...  Не нисам љут... Никако?... Прочитали сте је у
цугу?... У вашем позоришту?... Видећемо?... Да ме посетите...
Изволите!... Свакако!... Довиђења!  
НАТАЛИЈА: Причај?
ПАВЛЕ: Добили смо битку!
НАТАЛИЈА: Где је?
ПАВЛЕ: Ма шта да ти кажем!?
НАТАЛИЈА: Казуј!
ПАВЛЕ: Ујак се удомио!
НАТАЛИЈА: Црн човек! Ко га је примио?
ПАВЛЕ: Једна словенска душа му је изашла у сусрет!
НАТАЛИЈА: Она, како се зваше?
ПАВЛЕ: Галина Филиповна! Глумица Галина.
НАТАЛИЈА: Бараба, једна!
ПАВЛЕ: Није ти по мери?
НАТАЛИЈА: Није ни ожалостио како се ваља...
ПАВЛЕ: А већ се призетио. Што би рекли: "Погурао живот из
почетка од понедељка."
НАТАЛИЈА: Ма чему сам се секирала?
ПАВЛЕ: И ја се питам?
НАТАЛИЈА: Натрљаћу му уши, само да знаш!
ПАВЛЕ: Боље би било да купиш боцу вискија и да частиш. То
није велики трошак за једног лекара из штрикераја у Њујорку!
НАТАЛИЈА: Јели...? Какву сте то помињали драму?
ПАВЛЕ: Па моју ваљда?
НАТАЛИЈА: Твоју?
ПАВЛЕ: А чију би?
НАТАЛИЈА: Написао си је?
ПАВЛЕ: Као што сам и обећао. Рекох ли ја да имам биографију
захвалну за писца!
НАТАЛИЈА: И дао си је њима без нашег знања? Мислиш да не
чујем?
ПАВЛЕ: Њој сам дао!
НАТАЛИЈА: Њој? Лепо богами? Тако нам и треба. Ма нећу да
се прегањам са тобом. Кад си је  већ написао, нек ти буде.
ПАВЛЕ: Е то већ боље звучи... Идем по ујака!
НАТАЛИЈА: Приведи барабу да му очитам буквицу!
ПАВЛЕ: Заљубљеном човеку?
НАТАЛИЈА: Што да не?
ПАВЛЕ: А љубав пре и после свега, упркос свему?
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НАТАЛИЈА: Ма каква љубав?
ПАВЛЕ: На Менхетну! У Галинином гнезду скривеном у
тридесет и осмој улици близу Уједињених нација. Напредује
ујак! Постаје прва виолина.
НАТАЛИЈА: Ко калемегданска корњача!
ПАВЛЕ: За твоју љубав, овај пут, пронаћи ћу га без гатања у
паучину.

7.

(Стан Галине Филиповне. Светло лагано купа сцену.
Александар Арсенов се буди као човек који је ухваћен у крађи.
На поду где иначе лежи уз Галину Филиповну, он једно време
зури у плафон. Онда скида чаршав којим су покривени и као
Адам митски јунак, одлази у купатило. Галина остаје да лежи
као Ева уснула у рајском врту, напрасно откривена.)

АЛЕКСАНДАР ( Галами у купатилу попут медведа кога пчеле
уједају за њушку. Не, биће ипак да певуши. Попут човека
ухваћеног у замку прогреса,  који се припрема за посао. У
тренутку кад се Галина Филиповна тргла из сна и прекрила
своју голотињу, обучен и уредно однегован ступио је у собу):
Имам утисак да сам се подигао из мртвих.
ГАЛИНА (Трага за муштиклом и цигаретама): Кад се на
развалинама пређашњег живота почне градити испочетка, тако
бива.
АЛЕКСАНДАР: Ко би рекао?
ГАЛИНА: Неисказиво је шта живот јесте!
АЛЕКСАНДАР: А тек човек?
ГАЛИНА: Рођен да ствара свет.
АЛЕКСАНДАР: Мислио сам...
ГАЛИНА: Ако је жалопојка не препричавај!
АЛЕКСАНДАР: Синоћни празник...
ГАЛИНА: Заборави га ако ти није по вољи.
АЛЕКСАНДАР: Мила моја! Вратила си ме у живот! Љубав пре
и после свега, упркос свему! (Покушава да певуши)
Љубаааааав...
ГАЛИНА (Устаје и нагост прекрива огртачем, упутила се у
купатило, на чијим вратима застаје): Е то је већ друга прича!
Рада сам да чујем!
АЛЕКСАНДАР: Довршићу је кад се будем вратио!
ГАЛИНА: Гле, гле? Одлазиш?
АЛЕКСАНДАР: Идем у позориште, а затим до Наталије и
Павла, да не брину. Бићу очас назад. Нећеш се честито
насапуњати, а ја ћу доћи да ти испричам.
ГАЛИНА: Како да још седам дана стварамо свет?
АЛЕКСАНДАР (Прилази јој и љуби је у чело): Да га још
седамдесет и седам дана подупремо из све снаге.
ГАЛИНА: Ну, челични зубићу! Значи вредело је?
АЛЕКСАНДАР: Живот је човеку дат да га испуни.
ГАЛИНА: На прави начин.
АЛЕКСАНДАР (Још једном љуби њу страственије од
пубертетлије): У љубави! Дасвиданија!
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(Након ове сцене Александар се упути излазним вратима и
нестаде. А Галина? Она уђе у купатило у коме пева као сеница.
Њен боравак  у купатилу би потрајао да се  звоно на улазним
вратима не огласи. Глумица изађе потпуно нага и приђе вратима
стана, верујући да се шаптач вратио са улице и отвори их. Али?
Уместо њега у собу улете  узбуђена као шева у ваздуху Блиња
Панса.)

БЛИЊА: И то се догодило!? Оле!
ГАЛИНА (Изненађена љуби пријатељицу по образима):
Здраствуј!
БЛИЊА: Сусрела сам Шаптача. Нисам могла да одолим а да не
уживам гледајући га како трчи улицом као дете које кида
паучину. Претпоставих...
ГАЛИНА: То се не да сакрити. Само часак!
БЛИЊА (Као да се налази у свом стану нађођи се на једну од
столица, чекајући разголићену глумицу да се врати из
купатила): Судбина се размахала у вашем случају!
ГАЛИНА (Из купатила): Читаву седмицу. Седам незаборавних
дана као при стварању света!
БЛИЊА: Љубав одавно штрчи између вас као нос. Претила је
исијавањем!
ГАЛИНА (Излази из купатила и придружује се балерини):
Чиме да те послужим?
БЛИЊА: Кад наздрављам, не бирам.
ГАЛИНА (Служи пиће): У име љубави!
БЛИЊА: За славну руску глумицу Галину и готово непознатог
српског шаптача Александра, пијмо!
ГАЛИНА: Нисам се пријатније осећала од времена кад побегох
из Москве!.
БЛИЊА: Како то искрено и лепо звучи!
ГАЛИНА: Радујем се. Јеси ли ме икад видела срећнијом?
БЛИЊА: Ето како скончава бекство из домовине. У белом свету
ствари и живот кад тад пођу набоље. Како је пошло можда ћемо
постати рођаке једног дана?
ГАЛИНА: Сачекајмо.
БЛИЊА: Биће како нам је писано.  Али пре тога... Мислим пре
свега, дошла сам да те обрадујем.
ГАЛИНА: И не слутим чиме ћеш то учинити?
БЛИЊА: Главном улогом!
ГАЛИНА: Каквом главном улогом? Не шали се?
БЛИЊА: Позоришни комад Павла Арсенова је готов!
ГАЛИНА: Значи и он се прекалио?
БЛИЊА: Већ сам га прочитала и однела Коки. Стари лисац
трага за таквом причом. Сигурна сам да ће му се допасти,
ставиће је колико сутра на репертоар!?
ГАЛИНА: Похвално богами! Ну, откуд знаш да ће ту улогу
понудити мени?
БЛИЊА: Она као да је писана за тебе. Само теби приличи.
ГАЛИНА: Твој оптимизам је непоправљив.
БЛИЊА: Нека буде тако? Замисли читала сам је напета као
каква грана на ветру. Чак сам јој и кумовала, крстила сам је
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"Шаптач". 
ГАЛИНА: Како?
БЛИЊА: "Шаптач!"
ГАЛИНА: А о чему тај шаптач говори?
БЛИЊА: О историји једног дворишта. О страшним убојима
које мора да тумачи словенска душа. Улогу шаптачеве жене
например само ти можеш дочарати. Уз твоје емоције публика ће
разумети вирове те трагедије.
ГАЛИНА: Звучи познато. Подсећа ме на Александров живот у
Београду. Зар не?
БЛИЊА: Од њега си доста чула досад. Али оно што ниси, биће
да је...
ГАЛИНА: Тајна?  
БЛИЊА: Хроника Павловог живота. Или хроника и наших
живота посредно. Да знаш само какви пасуси постоје у њој о
питању добровољног изгнанства. Признаћеш проблему који
тишти половину човечанства данас.
ГАЛИНА: Е па, Павле је онда постао озбиљан писац? Што би
руси рекли, ухватио је зеца за уши?
БЛИЊА: Писац који демаскира погубну идеологију. Њено
средиште. Накарадну улогу вође у једном народу. Победнике и
губитнике, јер на концу њих увек има довољно. Претичу на обе
стране. Е, па Павле је жигосао комунистичку какистократију
која је подигла читав свет против свог народа и упропастила га.  
ГАЛИНА: Ако је тако, онда нема разлога да се не прихватим тог
посла?
БЛИЊА: Надала сам се....
ГАЛИНА (Ставља своју руку преко Пансиних уста): Нека буде
БЛИЊА: Благо теби...
ГАЛИНА (Поново враћа своју руку преко Пансиних уста):
Живот има смисла чак и онда кад га човек не осећа.
БЛИЊА: Живот увек има смисла.

(Пријатељице настављају да воде дијалог. О чему? То се да
само слутити. Њих  покрива мрак као две прибијене птице на
грани, у неком далеком забитом честару.)

8.

( Наталија нервозно шета по соби. Њен брат подсећа на ђака
у скамији, седи на столици.)

НАТАЛИЈА: Срам те било, не јављаш се седам дана. Шта
мислиш? Тресла сам се  као прут због тебе. А зашто? Одговори?
Погурао је човек живот испочетка у Њујорку? Баш овде. Нигде
другде, него баш овде? Ниси то могао урадити у Београду?
АЛЕКСАНДАР: Као да теби неко брани да исто учиниш?
НАТАЛИЈА: Да следим твој пример?
АЛЕКСАНДАР: Што да не?
НАТАЛИЈА: Поучан пример!?
АЛЕКСАНДАР: Могао би да буде, размисли.
НАТАЛИЈА: Љубав пре и после свега, љубав упркос свему! Са
ким?
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АЛЕКСАНДАР: Са Галином Филиповном. Са Галинушком.
Медењаком!
НАТАЛИЈА: Барабо једна! Несрећнима на правди Бога
погинулим у Београду ниси честит споменик подигао, а већ си
се угњездио код Галинушке! И то је теби нормално?
АЛЕКСАНДАР: Посве!
НАТАЛИЈА: Цениш о мртвима има ко да брине? 
АЛЕКСАНДАР: О њима увек неко брине.
НАТАЛИЈА: Само ти то не чиниш?
АЛЕКСАНДАР: Ја нисам Господ!
НАТАЛИЈА: До јуче си другачије исповедао!?
АЛЕКСАНДАР: Моја прошлост је минула брже од воде испод
моста. 
НАТАЛИЈА: Пре ће бити испод Галинушкиног кревета?
АЛЕКСАНДАР: Неисказиво је шта живот јесте, драга сестро.
Оставимо мртве на миру. О мртвима све најбоље почива у
успоменама на њих. А споменик? И да се вратим  кући незнам
где ћу га подићи? Моји мртви су благо божије!
НАТАЛИЈА: Тако значи?
АЛЕКСАНДАР: Не жести се!
НАТАЛИЈА: Да ми је ко причао не бих му веровала?
АЛЕКСАНДАР: Не бих ни ја! 

( Разговор близанаца прекида оглашавање звона на вратима.
Наталија креће да их отвори. Било би боље да је то учинио
Александар Арсенов. Али враг бира човека коме пожели да се
покаже. Она отвори врата без бојазни не гледајући кроз
шпијунку. И? Као каква скулптура одваљена са месеца, на
вратима се указа Он. Просед и збуњен Вилијам Кока. )

НАТАЛИЈА ( Подсећа на воштану фигуру. Слеђена. Једва да се
померила два корака уназад):  Изволите!
ВИЛИЈАМ (Улази попут човека коме се срце заглавило у грлу,
без сумње, на овом свету постоје и такви људи. Коракнуо је
испустивши фасциклу из руку пред Наталијине ноге.
Негдашњи младожења ни реч не изусти. Клекну да подигне
фасциклу, што и Наталија учини. Тек кад су били склупчани
један испред другог као људи обузети великим зортом на WC
шољи, Кока рече): Наталија!
НАТАЛИЈА ( Узе фасциклу у руке.): Вилијаме!?
ВИЛИЈАМ ( Испружи руке хватајући Наталију за рамена,
привуче је себи и пољуби у чело. Чини се да губи дах. ):
Двадесет година маштам о овом часу! Две деценије у мом
животу прохујало је...Пих!  Појео их је...
НАТАЛИЈА ( Ставља руку на његова уста): Девојачки понос.
ВИЛИЈАМ ( Устаје и подиже Наталију. Загрлио је менгелама
својих руку.): Донео сам Павлов рукопис. Хрлио сам овамо!
Читајући га слутио сам...
АЛЕКСАНДАР: Да ивер не пада далеко од кладе!
ВИЛИЈАМ: Још ми кажите да је у оној битефовској ноћи
зачет..?
НАТАЛИЈА (Извлачи се из Вилијамовог загрљаја): Павле!
АЛЕКСАНДАР: Мој златни сестрић!
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ВИЛИЈАМ: Боже благи! Па ви сте... Не могу да верујем? Какви
Срби...?
НАТАЛИЈА: Луд народ! Уобичајена формула!
АЛЕКСАНДАР: Која не важи у избеглиштву!
ВИЛИЈАМ ( Обраћа се Александру): Па добро мајку му, зашто
си све ове године ћутао, зашто си крио истину од мене?
НАТАЛИЈА: Испунио је мој завет!
АЛЕКСАНДАР: Истина никад не касни. Бог бави, али не
заборави, кажу Срби. Хајде, има ли лепшег сусрета од овог који
се данас десио. Не зановетајте. За вас има наде. Погурајте
живот испочетка! 
ВИЛИЈАМ (Узима Павлов рукопис са места на ком га је
Наталија одложила): Мој син? Павле? Написао је изванредан
комад? 
АЛЕКСАНДАР: Он?
НАТАЛИЈА: Крио је од нас!?
ВИЛИЈАМ (Обраћа се Александру): По свему судећи ти си
"Шаптач"?
АЛЕКСАНДАР: По вољи?
НАТАЛИЈА: Чиме вас могу послужити?
ВИЛИЈАМ: Вискијем!
АЛЕКСАНДАР: Без грешке!
ВИЛИЈАМ: Зар двадесет година кријете чињеницу од њега о
томе ко му је отац?
АЛЕКСАНДАР: Отприлике!
ВИЛИЈАМ: "Девојачки понос?"
НАТАЛИЈА: Да. Мора се тако крстити.
ВИЛИЈАМ: Понос! Понос! Понос! Време је...
АЛЕКСАНДАР: Да му коначно саопштите истину.
ВИЛИЈАМ (Пружа Павлов рукопис Александру): Он вас је
оваквим видео! Прочитај. А ја? Ја сам одлучио да следеће
седмице почнемо пробе!
АЛЕКСАНДАР: Пробе?
ВИЛИЈАМ: Нема одлагања.
АЛЕКСАНДАР: Ко ће коме ако не свој своме!?
НАТАЛИЈА (Налива чаше са вискијем):Послужите се!
ВИЛИЈАМ ( Наталији ): Е па сад, биће да сам дочекао...
НАТАЛИЈА: Оно што сам ја пропустила у Београду!
АЛЕКСАНДАР ( Обраћа им се наједноставније што може ):
Наздравимо!

9.

( Сцена у којој учествују чедно нежни Блиња Панса и Павле
Арсенов је неизбежна. Заљубљени пар, као  да истрчава из
иранске бајке, час машта, час прича. Таква ситуација могла их
је задесити свуда. Било где.)

БЛИЊА: Са "Шаптачом" се одмакло у припремама. Галина
Филиповна  ће остварити животну ролу.
ПАВЛЕ: Моја будућа ујна, глуми ујну покојницу. Каква
пародија!? То нисам могао предвидети!
БЛИЊА: У позоришту очекују  да свратиш пре премијере. За

90

Александар ЛУКИЋ



младог писца је то част!
ПАВЛЕ: И не помишљам, да одем међу њих.
БЛИЊА: Ха! Ха! Овде где влада ред ти постајеш бунтовник. Не
буди личан.
ПАВЛЕ: Не могу бити другачији. Преличан сам након свега.
БЛИЊА: Обуздај негативну енергију. Мало је срећника да су
добили шансу за успех у Америци. Твој комад играју у
најелитнијем позоришту. Свеједан европски писац пожелео би
сличну судбину. Не поигравај се сопственом срећом. 
ПАВЛЕ:This is America!
БЛИЊА: O, yes!
ПАВЛЕ: Original story!
БЛИЊА: Perfect!
ПАВЛЕ: А ја се осећам празнијим од пивске боце. Пишући
"Шаптача", мислио сам да стављам тачку на тескобу у којој сам
живео. На флеке гована осушене по лицу.
БЛИЊА: Молим?. 
ПАВЛЕ: Не труди се да разумеш.
БЛИЊА: Шмек устајалог пекмеза.
ПАВЛЕ:Читав живот провео сам у лажима комунизма. У жељи
за оцем! У потрази да сазнам ко је он? Онда сам побегао пред
страшним џезом рата. Из усијаног гротла балканске кланице у
Њујорк? Шта памтим? Трептаје светлости пред залазак сунца
над Дунавом. Готово ништа. Од свега што ме чинише срећним
било је можда писање те драме. Сад кад је готова, док оживљује
промичући по даскама позоришта, ја се осећам ништавно. У
мутљагу.
БЛИЊА: Певаћеш другу песму након премијере. 
АЛЕКСАНДАР: И не занима ме!
БЛИЊА: Биће то празник, видећеш!
ПАВЛЕ: Славље нечије трагедије, празник!?
БЛИЊА: Шкрипућеш беспотребно: трагедија, па трагедија. О,
сви свети, окрени се животу већ једном.  Предај се његовим
радостима, како доликује.
ПАВЛЕ: Припашће то другима у сласт. Мени следује...? Знаш,
носим се мишљу за  повратком у Београд.
БЛИЊА: О чему говориш?
ПАВЛЕ: Да идем тамо.
БЛИЊА: А премијера?
ПАВЛЕ: Не значи ми ништа.
БЛИЊА: Какав преокрет?
ПАВЛЕ: Београд који памтим има душу. Дивна позоришта,
национални балет. Ујаков најлепши брег за размишљање у
Европи. Мој град има шансу. Помишљам да неко од нас
избеглих у расејање мора да се врати да им каже да је и Србија
свет. Да она на то осећање има право. Ако други неће, ја им то
морам рећи. Јебе ми се за њихову географску забуну. За
племенску психологију сведену на "култ вође", огољену и до
бола упрошћену на потребе уста и гузице оца нације. Треба им
у цугу јебати матер за све што су нам учинили!
БЛИЊА: А где сам ја ту?
ПАВЛЕ: Пођи самном. 
БЛИЊА: Са тобом!?
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АЛЕКСАНДАР: Биће ми част да те запросим на ушћу две реке. 
БЛИЊА: О, Дево Маријо! О, Благи Боже! 
АЛЕКСАНДАР: Чему чуђење?
БЛИЊА: Нико ме до сада није просио.
ПАВЛЕ: Уприличићемо српско-шпанску свадбу достојну
памћења у Београду.
БЛИЊА: Да будем невеста међу Србима?
ПАВЛЕ: Међу најкрвожеднијим властодржцима. Срце ће им
препући од зависти. 
БЛИЊА: Какав народ?
ПАВЛЕ: Такви му и обичаји! Није то безвезна ствар. Док их је
читав свет засипао бомбама они су "псима рата", како су их
звали у немоћи, пркосили играјући коло.
БЛИЊА: Обећај ми...
АЛЕКСАНДАР: Чиним то унапред!
БЛИЊА:  Венчање ћемо обавити пред свештеником?
ПАВЛЕ: Без двоумљења. Бивши комунисти се по Србији
данима утркују ко ће више цркви да сагради. Поубијаће се
међусобом у немилосрдној конкуренцији да им се име нађе
записано на звонима плаћеним у "Грајсмаровој" ливници. 
БЛИЊА: Лете ли галебови преко тих звоника у Србији?
ПАВЛЕ: У јатима!
БЛИЊА: Толико их је?
АЛЕКСАНДАР: Беле се као снег. (Шири руке и показује
јој)...Оволики су.
БЛИЊА: Онда путујмо!
ПАВЛЕ: Међу ћумурџије!
БЛИЊА: Такву премијеру заслужујемо.
ПАВЛЕ: Само да резервишимо карте!
БЛИЊА: У једном правцу, молим! 
АЛЕКСАНДАР: За сад у једном правцу.
БЛИЊА: Нека буде!
ПАВЛЕ: Београд нас чека.
БЛИЊА: Срећа чека храбре у Београду.

10.

( По догађањима у стану Галине Филиповне, пробе "Шаптача"
одмичу. Глумица не дангуби. Говори монолог "ујне покојнице"
који се догађа међу звездама у свемиру. Њен скорашњи драган,
пак, лежи опружен на стомаку загледан у рукопис пред собом,
а час у глумицу. Приправнији је од сврачка, спретног ловца, кад
се клати сред августовске припеке на телефонској жици.) 

ГАЛИНА (Глуми као да се налази на позоришној сцени): (...)
"Мили мој! У чему смо то погрешили? Ја познајем преображај
о коме ти можда слутиш: Душу носи ветар, а земља узима
кости! Да смо се осмелили, о, да смо били гласнији на тренутак,
победили би смо страх, и наш би живот изгледао другачијим.
Али, ми нисмо тражили Господа, а Он је бирао нас за
искушења. Само Најбољи међу владаоцима, зна зашто смо тако
дуго шапутали у комунизму? Тја, смрт купи људе и народе као
ветар лишће по земљи, не представљајући  коначно стање.
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Једног узима у ноћ, другог у јутро, а трећег у подне. Право јој
је. Свако носи лице по заслузи. Сад кад лебдим! У анђеоској
љубави купа ме светлост бела. О како је само дражесна!
Племените подстицаје буди да побеђују у мени..." (застаје)
АЛЕКСАНДАР ( Даје глумици шлагворт, подсећајући је на
текст): "Јели је то љубав...?"
ГАЛИНА ( Наставља): "Јели је то љубав, или чежња за тобом?
О, ти коме сам свратила у сан на фронту да се опростим, где си
сад? У том врелом кругу живота докле сеже твој кукавичлук..."(
поново застаје)
АЛЕКСАНДАР (Подсећа глумицу, читајући сам један пасус):
"Јер васколика историја и култура су величанствен неуспех.
Успомене се не могу покоравати као народи, док се из самоће и
тишине талогом оглашавају. У нашим срцима оне налазе леп
стан за мисли..." 
ГАЛИНА (Наставља): "Док лебдим, мене рађа вечност која
стиже сваку душу да дирне, свако златно зрнце да спаси. Мој
анђео ме храбри. Говори ми са књигом у руци: "Пусти сина свог
са нама у хор! Да певамо пред реком живота, пред дрветом
живота!" Ми постајемо поколење сами себи. Ја сам сенка у
завичају Истине, далеко од културе и великог религиозног
неуспеха. Далеко од уметности и књижевности - неуспеха у
стварању лепоте; далеко од породице и полне љубави -
неуспеха у стварању љубави; далеко од морала и права -
неуспеха у стварању људских односа; далеко од привреде и
технике - неуспеха у стваралачкој владавини човека над
природом... Ево ме овде, где се остварује сазнање. Где је лепота,
а не симбол лепоте, где је љубав, а не симбол љубави, овде где
се све преображава..." 

Дуго ћутање.
АЛЕКСАНДАР: Да самоубице "Алкаиде" нису срушиле
"Rockfeler center" одавно би њујоршке новине писале о
"Шаптачу".  О твом успеху. Овако, Америка је још у страху.
Погодили су их у срце. Читава нација има незапамћену прпу. Е,
нек осете како је нама било док су нас бесомучно
бомбардовали. Нека не мисле да њихова мајка није сачињена од
крви и меса. Галина... Брезо моја... Како да кажем?... Говориш
боље од анђела.

Опет ћутање.
АЛЕКСАНДАР: То је истина.
ГАЛИНА (Одговара, као да се тргла из сна.): Имам трему! Ноге
ми подрхтавају, осећам!
АЛЕКСАНДАР: Блистаћеш на премијери. За седам дана,
засенићеш и северњачу на небу! 
ГАЛИНА: Ну, Александр? Как ти изгледа? Мени се чини да
поједине пасусе не могу казивати без суза?
АЛЕКСАНДАР: Јели? И ја се питам, зашто мртви морају да
говоре тако узвишеним речима? На овај начин? Срећа да знам
ко их је замесио те не морам да верујем у њих! Прзница их је
саздао да придикује! Ма враг, остаје увек враг.
ГАЛИНА (Леже на под насупрот Александру): Уметност је
недокучива. Увек је таква. У њему чучи даровит писац! Мало је
таквих под капом небеском.
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АЛЕКСАНДАР: Од какве је сорте не чуди ме...
ГАЛИНА: Написао је изванредну драму?
АЛЕКСАНДАР: Као да сам му је ја диктирао у перо. 
ГАЛИНА: Ко год је буде чуо, неће остати равнодушан. Жуљаће
га као зрнце песка  у ципели. 
АЛЕКСАНДАР: Добро написао је... Наопак човек! Хоћу рећи
незахвалник. Замисли шта нам је, неко вече, у бунилу без стида
казао за вечером, поводом манијака који су се обрушили на куле
трговинског центра у Њујорку: "Какви сте - рекао нам је - сад ће
и амери да награбусе. Трљаће јежа по леђима. Несрећа вам је,
бре, карактерна особина. Привлачите је као магнет. Од рођења
имате главе као изврнут шешир, створене за бомбе. Ма побећи
ћу од вас - рекао нам је зајапурен - вратићу се у Србију, тамо су
бомбе утихле!"
ГАЛИНА: Након премијере многи ће схватити шта су те бомбе
учиниле вашем народу.  Као што ће морати да се замисле после
ове трагедије у Њујорку. Свет после свега неће бити исти. Осим
, ако лудаци не победе и заглибе га још дубље. И то се може
догодити. Јер најбољи нигде не владају. Свет улази у нову епоху,
неминовно другачији.
АЛЕКСАНДАР: Савест је атрофирала око нас.
ГАЛИНА: Зато мртви опомињу!
АЛЕКСАНДАР: Као мој сестрић, узвишеним речима!?
ГАЛИНА: Ну, скажи, шта си сањао те ноћи на фронту? Јеси ли
заиста сањао њу?

Галина дотерује косу у паузи.
ГАЛИНА: Мислим какав је то био сан?

Александар претура неколико страница рукописа пред собом.
Чини се да незна шта му је чинити. Као да се нећка да одговори,
љуби глумицу.
АЛЕКСАНДАР (Најзад): Сањао сам цуцлу.
ГАЛИНА: Цуцлу!?
АЛЕКСАНДАР: Чинила ми се дужом од тојаге. Дудлао сам је
читаву вечност сакривен иза неке гвоздене завесе.
ГАЛИНА: Забога?
АЛЕКСАНДАР: Онда сам онанисао беспомоћан.
ГАЛИНА: Чекај. 
АЛЕКСАНДАР: Дођавола, страх се и данас крије у мојим
сновима?
ГАЛИНА: Ту смо значи!?
АЛЕКСАНДАР: Страх комунизма је још увек разапет у мени.
Хај, хај. Не одбија се никуд.

Глумица ћути.
АЛЕКСАНДАР:  Немогу даље да отпакујем тај пртљаг.

Глумица и даље ћути.
АЛЕКСАНДАР: Хоћу рећи...?

(Пауза)
ГАЛИНА: Ја бих се голицала!

(Пауза)
АЛЕКСАНДАР: И ја бих!

(Пауза)
ГАЛИНА: Обоје би смо се...
АЛЕКСАНДАР: Ал смо запетљали.
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ГАЛИНА: Као у бунилу.
АЛЕКСАНДАР: Као почетници на премијери.
ГАЛИНА: Која се приближава.
АЛЕКСАНДАР: Кад трезвеније размислим...
ГАЛИНА: Онанија је за сан. 
АЛЕКСАНДАР: За малу кутију снова.
ГАЛИНА (Пева): "Мој драган плива Доном, са српом и
чекићем на леђима. Дали се он то дави, или ме дозива? Слушај
како звижди!"
АЛЕКСАНДАР (Напиње се да чује): Уђимо у чамац и
завеслајмо из све снаге да помогнемо несретнику!
ГАЛИНА: Не труди се. Тај се одавно удавио!
АЛЕКСАНДАР: Шта нам је онда чинити?
ГАЛИНА: Направимо чамац од наших тела!
АЛЕКСАНДАР: Од наших...?
ГАЛИНА: Ветар дува кад му се прохте.
АЛЕКСАНДАР: Мислиш, овде?
ГАЛИНА: Та, где бисмо другде?
АЛЕКСАНДАР: Сад...?
ГАЛИНА: Пре и после свега. Опет и опет.
АЛЕКСАНДАР: Спустимо завесу да нас злобници не виде.

Завеса.

11.

(Наталија Арсенов смирена као да јој се читава вечност
обећала, заваљена у столици листа странице неких њујоршких
новина. Океј, рекли би смо. Гутачи новинских вести се, ако ни
по чему другом оно бар по томе не разликују у свету. За сваког
од њих се у новинама нађе пилула која завређује пажњу.)

НАТАЛИЈА: ...(Претура неколико страница, док се видно
изненађена не заустави на једној од њих) Александрова
фотографија?... (Чита и ћути)... У Београду! На Врачару
гејзир?... (Опет чита климајући главом)... Мила мајко... Улица...
Не! Не!... Куља из рупе где је била наша родна кућа?...
Београђани се привикли на чудо... Температура воде скувала
траву и дрвеће као пара из  лонца... (Чита дуго ћутке)...
Патријарх... Шта?...И он? (Убрзано чита гутајући редове као
гусан кишну глисту, застаје са уздахом после прочитаног)...
Специјални извештач из Београда... Силан извештач!? Курвин
син!...  (Спушта новине на колена не испуштајући их из руку,
ћути неко време, а онда их поново подиже како би се још једном
уверила у прочитано)... Код ових за добру вест није грех
слагати. Нема збора, таква бљувотина је достојна најгорег
облика стаљинизма. Шта смо дочекали?... (Превлачи једну руку
преко чела као да брише зној са њега)...Брате мили...

(Александар Арсенов незаинтересован, улази у собу.  Какав је,
може се претварати да није чуо сестру да је казала "брате мили".
Ипак умешао се.) 
АЛЕКСАНДАР: Шта велиш?
НАТАЛИЈА (пружа већ пресавијене новине брату): Погледај!?
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АЛЕКСАНДАР: Шта да погледам?
НАТАЛИЈА: Себе.
АЛЕКСАНДАР: Кога, себе?
НАТАЛИЈА: Прочитај.
АЛЕКСАНДАР: Немам времена за штампу.
НАТАЛИЈА (Устаје и гура новине у његове руке): Тиче те се.
АЛЕКСАНДАР: Мене се тиче?
НАТАЛИЈА: Узми!
АЛЕКСАНДАР: Да видимо!?
НАТАЛИЈА: Погледај се!
АЛЕКСАНДАР (Изненађен): Ја?
НАТАЛИЈА: Ти!
АЛЕКСАНДАР: Шта ћу ја овде?
НАТАЛИЈА: Није ваљда свети Павле.
АЛЕКСАНДАР: Као са личне карте.
НАТАЛИЈА: Из млађих дана.
АЛЕКСАНДАР (Помера новине док може да испружи руке):
Личим..
НАТАЛИЈА: Мани слику, читај.
АЛЕКСАНДАР: Јелда да сам леп?
НАТАЛИЈА (Љутито): Читај већ једном.
АЛЕКСАНДАР (Тражи наочаре, налази их, углављује на нос,
седа на столицу, подиже новине, почиње да чита, ћути):  Шта
ово треба да значи?...  "ГЕЈЗИР ПРОРАДИО У БЕОГРАДУ"
(Наставља да чита ћутке)... У Улици... (Обраћа се Наталији) На
месту где је...
НАТАЛИЈА: Јес.
АЛЕКСАНДАР (Наставља са читањем): "Ваздушни напади
НАТО алијансе су починили огромну штету током
бомбардовања по српском тлу. Али, то је само једна страна
медаље. Београд је да подсетимо остао без телевизијског торња
на Авали. Без зграде озлоглашене политичке полиције,
Централног комитета, Генералштаба негдашње југословенске
бирократизоване војске, без опозиције, без мостова, без наде. У
Србији царује сиротиња као општепрепознатљив заштитни
знак свих..." (Прекида читање. Обраћа се Наталији)... Ма ко ово
пише?
НАТАЛИЈА: Фирби Шејн, специјални извештач из Београда!
АЛЕКСАНДАР (Наставља читање ћутке):."..У ноћи док је
српска престоница спавала чврстим сном гејзир је ненадано
рикнуо и избио у самом центру, на Врачару. По свему судећи
досад невиђено чудо у свету ојачало је веру становника главног
града. На месту..." (Чита у себи, и после извесног времена
подиже главу објашњавајући Наталији)... Замисли, ова будала је
навела моје пуно име и презиме и име мојих мртвих без
грешке... Откуд то зна?
НАТАЛИЈА: Агент. Американци увек раде у интересу своје
владе, било где да се нађу.
АЛЕКСАНДАР: Хохштаплери. Ми гинемо, а они чистунци.
НАТАЛИЈА: Правда. Ето какви су то људи!
АЛЕКСАНДАР: Можда сам ја баш тај гејзир,  сањао оне ноћи
на фронту?
НАТАЛИЈА: Кад?
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АЛЕКСАНДАР: Кад па кад? Кад је бомба избушила рупу на
месту наше куће. Огуглао сам од те приче да су ми и жена и син
одлетели у небо.
НАТАЛИЈА: Божји анђели.
АЛЕКСАНДАР (Наставља са читањем): "... Вода гејзира
подсећа на боју топљеног сребра. Док шикља и гргољи из
дубине земље њена температура достиже деведесет степени
Целзијуса..." (обраћа се Наталији)... Замисли?
НАТАЛИЈА: Јес!
АЛЕКСАНДАР (Пиљи у новине читајући у себи): "...
Београђани од раног јутра долазе са положеним јајима у шерпи
да обаре доручак себи на води гејзира. Што је похвално. Хоћу
рећи, врло добро за штедњу. Бог је према Београђанима био
дарежљив. Неки од њих се и купају у барама које праве отоке
гејзира. И сам Патријарх је дошао пред чудо, са крстом и
јајима у лончету, да истодобно освешта свету воду и обари у њој
своја јаја..." (Александар не издржа да се насмеје).... Чуј!
НАТАЛИЈА: Шта је ту смешно?
АЛЕКСАНДАР (Озбиљнији): Конструкција ове реченице.
НАТАЛИЈА: Новинска пискарала.
АЛЕКСАНДАР: Бараба намерно исмејава нашег Патријарха?
НАТАЛИЈА: Неписмењаковић!
АЛЕКСАНДАР (Чита даље): "... Београђани су појаву гејзира
прогласили за своје свето место..." (Ћути)...(Обраћа се
Наталији)... Слушај ово...
НАТАЛИЈА: Већ сам читала.
АЛЕКСАНДАР (Не мари за Наталијин став, наставља гласно
читати): "Читава ће Србија на Велики петак, да се слије око
гејзира да обари ускршња јаја. Биће то њихова Мека како тврде
познаваоци српских прилика, већ виђено догађање народа...Већ
виђена гозба..."(Наталија прекида Александрово читање)...
НАТАЛИЈА: Доста.
АЛЕКСАНДАР: Зашто? Нека знају ко смо. Погледај колика ми
је слика!?
НАТАЛИЈА: Смучило ми се.
АЛЕКСАНДАР: Да видимо шта следи!?....
НАТАЛИЈА (Љутито прекида брата): Све саме свињарије.
АЛЕКСАНДАР ( Не обазире се, наставља читање): "... И
дипломатски кор се стидљиво окупља ноћу око гејзира, у шта
се уверио ваш извештач, ко да се умије, ко да опере ноге, ко да
извести Владу шта су то Срби добили... " (Коментарише за
себе)... Е мајку им њихову, све мора да знају. И да ко прдне у
Земуну они би и тад трчали да известе своје претпостављене.
Све го шпијун... (Покушава да настави читање наглас, узалуд,
Наталија га по ко зна који пут прекида у намери)...
НАТАЛИЈА: Скоро да си све прочитао.
АЛЕКСАНДАР: Има и завршна реч.
НАТАЛИЈА: Батали.
АЛЕКСАНДАР: Е то не могу да урадим.
НАТАЛИЈА: Баци новине.
АЛЕКСАНДАР: Са овако лепом сликом?
НАТАЛИЈА: Сад сви знају шта ти се догодило са породицом!?
АЛЕКСАНДАР: Догодило, па догодило? Док сам био међу
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њима, Срби нису хтели ни реч да чују из мојих уста. Они више
верују вестима што долазе као лопов преко плота.Е нека чују.
Вода шикља из мог дворишта. Да сам пожелео да гејзир
пробије из утробе земље на том месту, ко зна да ли би се баш то
догодило. Не схваташ, ако је истина што овај Фирби Шејн
пише, јер људи се, знам, често машају новинарског заната да би
се утркивали у лажима, јели, ако је заиста ово истина, бољи
споменик мртвима нисам могао пожелети. Ем жив, ем, кључа
пред свачијим носом. Уз то читава ће српска нација на Велики
петак да се окупи на колективно барење јаја око њега. Хајде,
кажи ми, има ли ико такав споменик у свету. Нема. Дабоме да
нема. И неће га ни имати. И не треба да га има. Моји јадници су
га заслужили...
НАТАЛИЈА: Какав споменик.
АЛЕКСАНДАР: Де, да дочитам.
НАТАЛИЈА: Боље да нисам купила новине.
АЛЕКСАНДАР (Дочитава у себи, застаје, загледа своју
фотографију у новинама): Е да сам сад тамо. Да се умијем ко
човек на прагу родне куће. Да скувам само једно кокошије јаје
у њему, па да одем низ Кнез Михаилову на само теме "Брега за
размишљање", да га на миру поједем наште срца. Да несрећа
нема реп и главу муке би нам биле лакше. Било би нам много
лакше!

(Дијалог Наталије и Александра Арсенова напрасно
прекидају уласком у кућу Павле и Блиња. Заљубљени пар се као
да иде улицом држи за руке. Павле у слободној руци држи
позамашан путни кофер, а Блиња такође кофер, нешто мањи.) 

ПАВЛЕ (Обраћа се мајци и ујаку, шаљиво): Heloy cousins!
(Наталија и Александар блену у њих "као теле у шарена

врата", ћуте)
ПАВЛЕ (Понавља поздрав мало другачијим начином): Здраво
делије!
АЛЕКСАНДАР (Да ситуацију учини пријатнијом): Ево нама
наше снајке!
НАТАЛИЈА (Такође да не ћути): Надали смо се...
ПАВЛЕ: Очигледно...
АЛЕКСАНДАР: Зар се то не види?
ПАВЛЕ: Како да не.
НАТАЛИЈА (Александру): Кажем ја...
АЛЕКСАНДАР (Наталији): Надали смо се свакако.
ПАВЛЕ (Обраћа се Блињи): Како су се смркли? Стегли се као
две парице у кесици, кад су нас угледали.
НАТАЛИЈА (Павлу): Шта то причаш?
АЛЕКСАНДАР: Девојка ће о нама стећи погрешан утисак.
ПАВЛЕ: Погрешан утисак?
НАТАЛИЈА (Готово у исти глас казује са Александром):
Мислили смо...
ПАВЛЕ (Спушта путни кофер на под): Познато ми је...
НАТАЛИЈА (Павлу): Баш лепо да си девојку преселио код нас?
БЛИЊА (Збуњено изговара, једва): Ја...
АЛЕКСАНДАР: Било је крајње време...
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ПАВЛЕ (Прилазећи ујаку уочи његову фотографију у
новинама): Гледај, гледај, постали смо познати у Њујорку!? Да
видим.... Је ли то слика из млађих дана?
АЛЕКСАНДАР (Пружа новине сестрићу): Боље прочитај шта
ту пише.
НАТАЛИЈА: Узми.
ПАВЛЕ: Мора да је опет у питању какво бомбардовање?
АЛЕКСАНДАР: Тиче се наше фамилије.
ПАВЛЕ: Нас?
НАТАЛИЈА: Не остављају нас на миру.
ПАВЛЕ: Завера?
НАТАЛИЈА: Фирби Шејн. 

(Павле коначно узима новине, седа на столицу, почиње да
чита, а његов ујак устаје и нагиње се преко његових леђа,
знатижељан да чита испочетка за њим. Наталија користи
прилику њихове заузетости да разговара са балерином.)

НАТАЛИЈА: Чини ме радосном да сте пристали да се
преселите код нас.
БЛИЊА: Како то мислите?
НАТАЛИЈА: Да ћете живети са нама!?
БЛИЊА: О, не.
НАТАЛИЈА (Показује на кофере дајући јој знак да спусти
кофер из руке на под): А кофери?
БЛИЊА (Неодређено): Да нам се нађу при руци.
НАТАЛИЈА: Јели свака балерина носи уза се кофере?
БЛИЊА (Опет неодређено): Понекад.
НАТАЛИЈА: Па, ето сад их носите?
БЛИЊА: Због премијере?
НАТАЛИЈА: Мислите...
ПАВЛЕ (Прекида на тренутак читање обраћајући се мајци):
Пусти девојку на миру.
НАТАЛИЈА (Помирљиво Павлу): Океј!

(Павле наставља читање новина. Александар Арсенов одлази
у тоалет.)
НАТАЛИЈА (Блињи): Седите. Хајде седите.
БЛИЊА: Захваљујем.
НАТАЛИЈА (Блињи): Имате ли какав ангажман у Њујорку?
БЛИЊА: Не.
НАТАЛИЈА: Шта чекате?
БЛИЊА: Премијеру.
НАТАЛИЈА: Какву премијеру.
БЛИЊА: Наједноставнију у животу сваке девојке.

(Павле је дочитао новине, Тек почео је напрасно да се смеје.
Прекинуо је мајчин дијалог са балерином.)
ПАВЛЕ (Погледом тражи ујака по соби): Ујаче,о, ујаче!
АЛЕКСАНДАР (Излази из тоалета): Молим!
ПАВЛЕ: Пала ти је секира у мед.
НАТАЛИЈА (Павлу): Пази шта говориш!?
ПАВЛЕ: Постао си богат човек. Шеик. Шеик за топлу воду.
АЛЕКСАНДАР: Јеси ли прочитао...
ПАВЛЕ: Е сад полако. Богами натенане. Кад се будеш вратио у
Београд, огради свој посед и србима наплаћуј карту да уђу у
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двориште да кувају јаја. Дипломатама наплати дупло, како и
заслужују, у њих је бар дубљи џеп. Хоћете ујаче девизе... Јуче
бомба, а данас гејзир шикља као топљено сребро. Биће да је
зиро - зиро. Срспки речено нула - нула...
АЛЕКСАНДАР: На Врачару, у центру града...
ПАВЛЕ: На најбољем месту.
АЛЕКСАНДАР: Споменик.
НАТАЛИЈА: Престаните.
ПАВЛЕ (Блињи): Драга моја  не заборавимо да купимо јаја.
Сутра ћемо их са задовољством скувати на том месту. 
НАТАЛИЈА: Када?
АЛЕКСАНДАР: Шали се он!?
ПАВЛЕ: Наредићу таксисти да нас са аеродрома одвезе тамо...
АЛЕКСАНДАР: Са ког аеродрома.
ПАВЛЕ: Са сурчинског ујаче.
НАТАЛИЈА: Како то мислиш?
ПАВЛЕ: Идемо кући. 
БЛИЊА: Путујемо.
АЛЕКСАНДАР: Ви.
ПАВЛЕ: Ми.
НАТАЛИЈА (Видно нервозна): Сутра је премијера "Шаптача",
шта причаш? Јеси ли полудео?
ПАВЛЕ (Показује на Блињу): Наша премијера је у Београду.
НАТАЛИЈА(Обраћа се Блињи): То није истина!
БЛИЊА (Вади авиокарте из торбе и показује им): За вечерас у
двадесет сати. 
ПАВЛЕ: Ако не буде проблема са авионом, у двадесет сати
полећемо.
АЛЕКСАНДАР: Па добро, људи... Еј бре премијера... Како да
објаснимо?...
ПАВЛЕ (Ујаку): Премијеру "Шаптача" посвећујем теби.
АЛЕКСАНДАР: Мени?
НАТАЛИЈА: Њему!?
ПАВЛЕ: Ред је. Да ниси шапутао предамном свој живот, ја је
можда не бих ни написао. А пошто је тако, води рачуна како
шапућеш Галини оне дуге монологе. Њој посебно... Заслужио
си је...
НАТАЛИЈА: Човек те не може ухватити ни за главу ни за реп.
Колико јуче побегао си из Београда, а сад... А сад кад можеш
славити, ти... 
АЛЕКСАНДАР: Назад кући? Кога имаш тамо?
ПАВЛЕ: Никог ко би ми поповао!
НАТАЛИЈА: Зашто нам то чиниш?
ПАВЛЕ. И ја морам да погурам живот испочетка. Како знам и
умем. Враћам се назад. Човек мора да савлада прошлост да би
могао да крене даље.  Ја верујем да у Београду нису сви
обријали главе преко ноћи као некад, да подсећају на паравојне
вампире.Овај пут не смем омашити, просто хоћу да пронађем
људе са мало више неопходне храбрости са којима ћу имати о
чему да причам.
НАТАЛИЈА: Ти?
ПАВЛЕ: Ми!?
НАТАЛИЈА: Ко то ми?
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АЛЕКСАНДАР (Показује погледом на Павла и Блињу):
Ђутуре.
НАТАЛИЈА: Шта ће рећи Кока?
ПАВЛЕ: Саопштиће вама.
АЛЕКСАНДАР: Заузео се човек за тебе.
НАТАЛИЈА (Александру): И за њу се заузео.
ПАВЛЕ (Мајци): Требао бих да ти кажем "сиктер", али нећу.
Није ред.На овом свету бар за мене увреде више не постоје.
АЛЕКСАНДАР: Пред тобом је каријера...
НАТАЛИЈА: Стећићеш биографију захвалну за...
ПАВЛЕ: Нобеловца.
АЛЕКСАНДАР: Да сам на твом месту ја бих променио
одлуку...
НАТАЛИЈА: Зар збиља не слутиш колика је важност да сутра
будеш на премијери?
АЛЕКСАНДАР: После премијере Кока ће обзнанити право
чудо...
ПАВЛЕ: Већ виђено!
НАТАЛИЈА (Последњим напором): Он је... (Пауза)...Како да ти
кажем....(Пауза)... Мораш појмити...
ПАВЛЕ (Ставља руку преко мајчиних уста): Неопојан хомић,
разумем! Океј!
БЛИЊА: Павле!...
ПАВЛЕ: Пакујем се већ.
АЛЕКСАНДАР (Упитно пред свима): И шта сад?
ПАВЛЕ: За који час испратићете нас до аеродрома?

(Павле и Блиња узимају кофере и одлазе у једну од соба.
Близанци остају на сцени у чуђењу. Шта их је задесило. )

Сцена тоне у мрак.

12.

(Премијера "Шаптача" се десила.Утисци о њеном успеху не
јењавају. Благајна Кокиног позоришта нема разлога за бригу,
карте су распродате годину дана унапред као алва. Вести о
позоришном збитију круже  светом, примајући се попут
грознице на детету. Сви који су имали заслуга на оживљавању
те драме - тријумфовали су. Галина је јунак о коме се прича са
несмањеном жестином. По заслузи њој свакодневно пристижу
честитке, чак и у Москви славе њен  подвиг. А у Њујорку?
Љубав између глумице и шаптача поприма несвакидашње
усијање. Слава им није помутила разум. Без бриге. Довољни су
једно другом  кад из дана у дан  сакривени у гнезду Галининог
стана, чинодејствују сопствену легенду. Њих двоје постали су
једно.)

АЛЕКСАНДАР (Улази у собу у којој глумица опружена листа
ревију, узету из мноштва сличних разбацаних по поду. Доноси
пошту.): Поштанско сандуче не може да прими писма која
пристижу. Погледај! Пишу одасвуд. Театролози,управници
позоришта, новинари, директори модних кућа, клубови
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исељеника, обожаваоци...
ГАЛИНА: Улога шаптачеве жене изменила нам је живот. 
АЛЕКСАНДАР: Пун погодак!
ГАЛИНА (Престаје са листањем ревије, заузимајући веселији
положај): Ну Александр? Да видимо.
АЛЕКСАНДАР (Смешта се уз глумицу):Ово писмо носи
маркицу са представом Бородинске битке. Вероватно је
упућено из Москве?
ГАЛИНА (Узима писма из Александрових руку. Летимично их
прегледа и одлаже.): Издвојио си га?
АЛЕКСАНДАР: Изволи.
ГАЛИНА (Са религиозном посвећеношћу отвара писмо,
припаљујући цигарету, тек, пре но поче да чита  увуче дубок
дим. Лагано и са уздасима као да за чим жали, читала је чудесна
као човек који гаси креч.): Ај...Ај...Ај!
АЛЕКСАНДАР: Не верују да смо негда живели уз њих?
ГАЛИНА: Мој пријатељ Сергеј са рибљим устима!
АЛЕКСАНДАР: Мора да је у питању, опет какав Шаптач?
Маестро свог заната?
ГАЛИНА: Писац који је уарчио живот на черечење
комунистичког неба.
АЛЕКСАНДАР: Још један који је правио чамац од рибље
кости. Познавао сам ја такве.
ГАЛИНА: То није он - исти човек. Стари и непризнати добри
Сергеј  је својевремено јутрима  ницао из сопствене крви. А сад,
види врага? Потписује се у рангу Управника театра. Јучерашњи
отпадник -  унапређен? 
АЛЕКСАНДАР: Дочекао човек својих пет минута.
ГАЛИНА: Серјожа!?
АЛЕКСАНДАР: Срећа је да није управник каквог казненог
завода.
ГАЛИНА: Ко би рекао?
АЛЕКСАНДАР: Сетио те се и написао ти писмо?
ГАЛИНА: Руси пишу пријатељима писма,у очају, само кад се
заглибе до колена у блато.
АЛЕКСАНДАР: Замисли?
ГАЛИНА: Баш тако. Кад се заглибе у блато!
АЛЕКСАНДАР: Јели се и тај Сергеј...?
ГАЛИНА: Док тражи помоћ, не разликује се од њих. Иште
доларе за руски национални театар. У једну кесу би да сабије
нас, расуте по свету. Коначно пријатеље. Као да се ми можемо
стрпати у једну кесу.Слушај га: "Клањамо се твом примеру, али
ни у будућности, код нас, ствари се неће развијати саме од себе.
Чули смо за твој успех у Њујорку. Вести се шире, тек да знаш.
Даће бог да заиграш једног дана и у художественом театру. Али
у нас и данас мањка недостатак храбрости, мало више
неопходне храбрости, јер, овде још увек могу сваког човека
засути камењем, имај то на уму. Друштвено користан грозд је
увек будан.У Москви се не може живети без препрека. Вреди
ли понављати, Руси успех никоме не праштају".
АЛЕКСАНДАР: Чуј, чуј!? Шта то треба да значи? 
ГАЛИНА: Да смо постали ничији!
АЛЕКСАНДАР: Како то мислиш ничији?
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ГАЛИНА: Не рачунају на нас.
АЛЕКСАНДАР: Ха! Ха! Ха! Као да ми рачунамо на њих!
ГАЛИНА: Духови, бледи непостојани духови...
АЛЕКСАНДАР: Питање избора, рекао бих.
ГАЛИНА: Пре ће бити судбине?
АЛЕКСАНДАР: У Њујорку??
ГАЛИНА: Постала сам лабуд преко ноћи.Онај бели лабуд што
повремено оживи.Што сам даље, загонетка је већа, јер, само
бајка држи Русе на окупу. Нек им је. Да сам остала међу њима,
не би ме ни приметили. 
АЛЕКСАНДАР:У нашим отаџбинама, истина подсећа на
батину са два краја. У њих је она увек нешто треће. Али ја
верујем да два зла обично изроде неко добро. Па?  Све сам им
опростио. Мислим да сам им све опростио.
ГАЛИНА: Живот побеђује.
АЛЕКСАНДАР: Природно.
ГАЛИНА: Наша слава постаје њихово благо. Мили мој,
појединци вуку овај свет напред. Стваралачки напор појединца
пресудан је за будућност човечанства. 
АЛЕКСАНДАР: Случај мог сестрића вреди им понављати.
ГАЛИНА: Итекако!
АЛЕКСАНДАР: Да утуве себи у главу!
ГАЛИНА: Засвагда.
АЛЕКСАНДАР: Јадна им мајка!
ГАЛИНА: И наш пример је поучан!?
АЛЕКСАНДАР: Близу је Павловом!
ГАЛИНА: Скоро као његов.
АЛЕКСАНДАР: Јер, "Дивови увек имају посла!", сведоче
писци!?    
ГАЛИНА: За људе што лутају светом и подсећају на номаде.
АЛЕКСАНДАР: Као мој сестрић!
ГАЛИНА: Но, јавља ли се он?
АЛЕКСАНДАР: Очита нам буквицу повремено.
ГАЛИНА: Млади мудри писац...
АЛЕКСАНДАР: По гласу изгледа да је несрећан као и у
Њујорку.
ГАЛИНА: Значи научио се да живи раме уз раме, уз несрећу?
АЛЕКСАНДАР: Мислиш да је Павле такав?
ГАЛИНА: "Шаптач" му је ремек дело.
АЛЕКСАНДАР: Улетео је у свет литературе као тане.За
почетника, довољно, за историју једног дворишта превише...  
ГАЛИНА: Како му је у Белграду?
АЛЕКСАНДАР: Као босом човеку што хода по трњу...
ГАЛИНА: Слави ли успех?
АЛЕКСАНДАР: Избегава да прича.
ГАЛИНА:  О успеху  "Шаптача", или...?
АЛЕКСАНДАР: Недавно нас је похвалио о једном трошку.
ГАЛИНА: Штеди на речима?
АЛЕКСАНДАР: Шкрипи као шарка на рагастову.
ГАЛИНА: А ја сам мислила да је он у Белграду погурао живот
унапред? 
АЛЕКСАНДАР: На известан начин учинио је и то. Оженио се.
ГАЛИНА: Са Пансом?
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АЛЕКСАНДАР: Са шпанском јегуљицом.
ГАЛИНА: Хвала Богу!
АЛЕКСАНДАР: Венчали су се у цркви.
ГАЛИНА: У животу сваког човека постоје догађаји који су
важнији од премијере позоришног комада.
АЛЕКСАНДАР: То је зато што човек не зна да се по сопственој
вољи везује у чвор. Свадба буде и прође. А онда...
ГАЛИНА: Шта а онда?
АЛЕКСАНДАР: Женик се осећа као лађа навезена на море!
ГАЛИНА: Да тимари таласе, јели!?
АЛЕКСАНДАР: Шта му друго преостаје?
ГАЛИНА: Не могу да верујем?
АЛЕКСАНДАР: Ето, од кад се оженио јавља нам се повремено
и штекће као машинка у слушалицу телефона.
ГАЛИНА: Чему?
АЛЕКСАНДАР: Чињеници коју су новине објавиле као
прворазредну сензацију.
ГАЛИНА: Каквој чињеници?
АЛЕКСАНДАР: Да му је Кока отац. Српска штампа је већ
пословично нашу дугогодишњу тајну уз то још и
нафиловала...."Политика" је пренела изводе са конференције за
штампу,уприличене  након премијере "Шаптача", сведочећи да
је Кока ронио крокодилске сузе док је саопштавао своје
очинство... 
ГАЛИНА: Јели?
АЛЕКСАНДАР: Љут је на све нас!
ГАЛИНА: Ма шта кажеш? 
АЛЕКСАНДАР: Риче грдобније од разјареног шпанског бика
ГАЛИНА: Проћи ће га љутња!
АЛЕКСАНДАР: Његова бољка нема лека...
ГАЛИНА: Остави га на миру. Та знаш да се младом човеку,
само од себе обећава сво време овог света.
АЛЕКСАНДАР: Не увек и не сваком.
ГАЛИНА: Човек се рађа да следи сопствену легенду!
АЛЕКСАНДАР: Срби не верују у бајке. Павлов успех
приписали су Вилијаму. У њих је завист најискреније осећање.
Пословица "ко ће коме, ако не свој своме" за ту прилику им је
добродошла. Да би сачували успостављени ред вредности из
комунистичког доба, српски писци канонизовани по свом узору
у набеђене величине никог не признају. Они су врсни мајстори
за измишљотине, као коњушари. Живе хранећи се интригама.
Учиниће све да бетонирају стварност по њиховој вољи. Павлов
успех у Београду силом прилика сахрањују лоши људи. 
ГАЛИНА (Узима хрпу ревија са пода): Али, зар оволико
критика објављених поводом премијере "Шаптача" њима
ништа не значи?
АЛЕКСАНДАР: И на српском језику да су писане, није
довољно. Међу својима све је мало. Такви људи туђе мишљење
не фермају.
ГАЛИНА: Па они нису крштени?
АЛЕКСАНДАР: И да јесу исто би се писало.
ГАЛИНА: Исто?
АЛЕКСАНДАР: Поновио бих, у запету
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ГАЛИНА: Срећа да слава изабране неће заобићи.Да у
Павловом случају не касни.
АЛЕКСАНДАР: Док гори њихова свећа, лажни патријарси
подупиру једни друге, и реже као кучићи, нити кост глођу, нити
је другом дају. 
ГАЛИНА: Што би се рекло,у нас, пренемажу се као
првоборци?
АЛЕКСАНДАР: И у Београду и у Москви наличе једни
другима. Сва срећа да их познајемо.
ГАЛИНА: Но, добро, шта ћемо са Павлом?
АЛЕКСАНДАР: Уме он са ајкулама сам.
ГАЛИНА: У Београду?
АЛЕКСАНДАР: Мислим да је због тога одпутовао међу њих.
Он воли чист рачун.

13.

(Попут шеве у ваздуху Наталија трепери станом. Управник
позоришта седи заваљен у столици,час чита књигу, а час
осматра домаћицу, преселио се код ње. У овом часу, и сам Бог
да сиђе посреди њих, ни Он сам не би погодио којим се послом
они баве. Тек њих двоје подсећају на глумце заглављене у
позоришној сцени који су заборавили реплике. Довијају се како
да крену даље.)

ВИЛИЈАМ: Како ли је тај гејзир шикнуо?
НАТАЛИЈА: Изненада!
ВИЛИЈАМ: Провалио као лопов, усред ноћи!?
НАТАЛИЈА: Шприца несмањеном жестином.
ВИЛИЈАМ: Шта ли је чекао тако дуго?
НАТАЛИЈА: Спавао је.
ВИЛИЈАМ: Чудо да није подавио комшије!
НАТАЛИЈА: Опрлио је поједине.
ВИЛИЈАМ: Мора да је рикнуо, објављујући се из земље.
НАТАЛИЈА: Амерички новинари пишу да су се зграде тресле
грђе но у време бомбардовања.
ВИЛИЈАМ: Продрмао их је одоздоле. А?
НАТАЛИЈА: Да није било бомбардовања ...
ВИЛИЈАМ: Мислиш не би се пробудио!?
НАТАЛИЈА: Не би било трагедије наше породице.
ВИЛИЈАМ: Трагедије?
НАТАЛИЈА: Наравно.
ВИЛИЈАМ: У обнављању човечанства то је њена прва и
последња лекција.
НАТАЛИЈА: Можда у уметности?
ВИЛИЈАМ: И у животу.
НАТАЛИЈА: Далеко било.
ВИЛИЈАМ: Трагедија  вуче свет напред.
НАТАЛИЈА: Чији свет?
ВИЛИЈАМ: Ето Београд на пример!
НАТАЛИЈА: Њега посебно не испушта из руку..
ВИЛИЈАМ: Замисли каква би ружна рупа почивала на том
месту? Коров? Овако бар шикља кључала вода, феномен!
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Природа или Бог, бирали су начин да се одуже напаћеним
грађанима.
НАТАЛИЈА: Дижући им водени споменик пред носом?
ВИЛИЈАМ: Добро је да се пробудио...
НАТАЛИЈА: Јежим се док помислим на њега. 
ВИЛИЈАМ: Зашто? Векови су му били потребни за буђење. Да
се то није десило, ми се не бисмо поново срели...
НАТАЛИЈА: Молим?
ВИЛИЈАМ: Мислим нас двоје!
НАТАЛИЈА: Ми припадамо некој другој причи.
ВИЛИЈАМ: Чистој прози. Чим су нам  деценије  биле
неопходне да се отрезнимо, онда мора да смо из друге приче... 
НАТАЛИЈА: Разлика ипак постоји.
ВИЛИЈАМ: У нашој сличности са чаплиновским јунацима?
НАТАЛИЈА: Наш удес је, ако тим именом смем  крстити све
што се догодило,  захтевао да ја савладам девојачки понос. Али
то се као што знамо одужило, али то је...
ВИЛИЈАМ: Најгори део плода. Тражио је повод да се догоди
иза несреће. Мислим, иза бомбе!
НАТАЛИЈА: Зашто не рећи иза ње!?
ВИЛИЈАМ: Кад је завеса пала?
НАТАЛИЈА: На известан начин. После трагедије.
ВИЛИЈАМ: Значи бомба је била пресудна!? 
НАТАЛИЈА: По свему судећи.
ВИЛИЈАМ: Кажи, била је.
НАТАЛИЈА: Да нас није снашла тако ружна хроника, ми
сигурно не бисмо били у Њујорку!
ВИЛИЈАМ: И? По томе испада да би Вилијам Кока, илити моја
маленкост,на неодређено време остао кратких рукава? Био бих
цењен и признат, како већ иде, свеједно писац, теоретичар или
Управник позоришта. Да имам сина, и да сам деценијама отац
сазнао бих на куково лето, јер би пословични и лојални србин,
твој брат Александар ћутао као заливен. Због чега? 
НАТАЛИЈА: Јер се заветовао на ћутање.
ВИЛИЈАМ: Заветовао? У стилу ревносног хришћанина?
НАТАЛИЈА: Рекох...
ВИЛИЈАМ: Разум има разлоге оштрије од ексера.
НАТАЛИЈА: Али Вилијаме?
ВИЛИЈАМ: Али Наталија?
НАТАЛИЈА: Зашто си ти ћутао?
ВИЛИЈАМ: Зато што нисам умео да постављам замке за птице
кад им је било време.
НАТАЛИЈА: Треба ли због тога да будем љута?
ВИЛИЈАМ: Не мислим, љутња је болест срца.
НАТАЛИЈА: И то је све? А од чега смо онда ми боловали
деценијама, без бајпаса.
ВИЛИЈАМ: Од вишка љубави? Од тога што нисмо умели да
будемо део целине која  нам се нудила. Од погубне спремности
да играмо на све или ништа свом снагом. О, да сам знао...
НАТАЛИЈА: Исто би било. Прошлост се не може победити. У
њој наш живот не припада нама. Бес се не једе.
ВИЛИЈАМ: Као бол у детињим вилицама... Мислиш тек тако.
Прошлост је само,.јека ветра!?
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НАТАЛИЈА: Живот се даноноћно преображава...Час расте као
биљка, час виси о трегерима....
ВИЛИЈАМ: Јека ветра који проветрава одаје и купи лишће?
НАТАЛИЈА: Кад смо ми у питању краде и месечину.
ВИЛИЈАМ: И њу?
НАТАЛИЈА: Чисти је као метла запуштено двориште.
ВИЛИЈАМ: И ништа за собом не оставља?
НАТАЛИЈА: Оставља пиљевину деценија
ВИЛИЈАМ: Која би могла бити наша стајна тачка? За почетак.
Грађа!?
НАТАЛИЈА: Кажи, решење!
ВИЛИЈАМ: Достојно драмског комада.
НАТАЛИЈА: За нашег Павла, писца многоструких истина.
ВИЛИЈАМ: Њему нема премца. Доказао се. "Шаптач" је
отворио очи свима. Већ је јасно да је у историји београдског
дворишта предњачила кратка памет.Чињеница да су читаву
нацију сабили у позицију Шаптача. Све вас одреда.
НАТАЛИЈА: Да сам могла преспавала бих тај ужас.Не поновио
се!
ВИЛИЈАМ: Не мисли више на њега.Једни се жалосте а други
радују, од стварања  света. Да га није било мени се не би преко
ноћи родио пунолетни син.
НАТАЛИЈА: Као у позоришту. 
ВИЛИЈАМ: Хм! Дешава се.
НАТАЛИЈА: Као сад са нама?
ВИЛИЈАМ: У позоришту или животу, важно је да смо заједно.
Као што видиш прашина се слегла.
НАТАЛИЈА: Шта смо пропустили, доклизиће пред нас као
риба по уљу!?
ВИЛИЈАМ: Пре и после свега љубав. Љубав упркос свему.
НАТАЛИЈА: По твом рецепту: "живот треба погурати од
понедељка из почетка"?
ВИЛИЈАМ: Тако је говорио вечити младожења у Њујорку.
НАТАЛИЈА: Не мислиш више тако?
ВИЛИЈАМ: Од данас не размишљам на тај начин.
НАТАЛИЈА: Е па онда...
ВИЛИЈАМ: Женидба.
НАТАЛИЈА ( Више шаљиво): Јели ме ти то просиш?
ВИЛИЈАМ: Од београдског пољупца то чиним. Отреси се
девојачког поноса, погледај нас У пуној смо снази, види!
НАТАЛИЈА: Подсећамо на леп пар белоушки.
ВИЛИЈАМ: Онда...
НАТАЛИЈА: Нема чуда. Живот мора да има заслужено место
као алатка
ВИЛИЈАМ(Шири руке као да изнуђује Наталијин одговор):
Мора да има, па мора да има? Хајде, кажи већ једном...Добићу
срчани напад.
НАТАЛИЈА: Пристајем Вилијаме. Јели у реду?
ВИЛИЈАМ (Не крије радост због Наталијине одлуке, љуби је):
Коначно!
НАТАЛИЈА: Обећавам ти се.
ВИЛИЈАМ: Данас и сутра...
НАТАЛИЈА: У сваки будући час бих поновила: пристајем! Али
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пре тога...Мораш ме видети пре тога!?
ВИЛИЈАМ: Као да те досад нисам довољно упознао?
НАТАЛИЈА: Не брзај!
ВИЛИЈАМ: Чекам.
НАТАЛИЈА (Извлачи се из Вилијамовог загрљаја упућујући се
у једну од соба): Открићу ти своју тајну. Буди стрпљив.

Вилијам остаје на сцени сам. Нервозан као кобац шпарта
собом. Сипао је виски у чашу и  просто га сручио  у своје грло.
Онда је Наталија по обећању ступила пред њега.

НАТАЛИЈА (У белој невестинској хаљини креће се собом као
анђео са слика Милене Павловић Барили): Сама сам је
осмислила. Иако је сашивена одавно изгледа као нова. 
ВИЛИЈАМ(Не крије задовољство): Ни данас не би смо могли
бољу поручити.
НАТАЛИЈА: Свиђа ти се?
ВИЛИЈАМ: Подсећаш на анђела.
НАТАЛИЈА: Сашила сам је пре Павловог рођења. 
ВИЛИЈАМ: Још тад? Зна ли он за њу?
НАТАЛИЈА:До данас нико ни слутио није да постоји.
ВИЛИЈАМ: Значи биће изненађење и за њих?
НАТАЛИЈА: Како то мислиш "и за њих"? За кога ће бити
изненађење??
ВИЛИЈАМ: За Павла и Блиња Пансу.
НАТАЛИЈА: Откуд сад то?
ВИЛИЈАМ: Мислим кад отпутујемо за Београд.
НАТАЛИЈА: Београд?
ВИЛИЈАМ: А где би смо другде?
НАТАЛИЈА: Славље можемо организовати на Менхетну?
ВИЛИЈАМ:Ја нисам љубимац Јенкија.
НАТАЛИЈА: Тамо!?
ВИЛИЈАМ: На правом месту!
НАТАЛИЈА: Са сватовима!?
ВИЛИЈАМ: Пред ансамблом нашег позоришта. Хоћу рећи
глумцима "Шаптача". Боље званице за ту прилику од њих, не
постоје. Не бар у овом часу
НАТАЛИЈА: Ма шта то говориш?
ВИЛИЈАМ: "Шаптач" је добио позив да гостује на БИТЕФ-у.
НАТАЛИЈА: И сви ми...
ВИЛИЈАМ: Путујемо. Наш живот не сме да подсећа на причу
без краја. Зато...
НАТАЛИЈА: Цениш, кад је романса почела међу србима, да
треба тамо да се и оконча?
ВИЛИЈАМ: Лепо је почети изнова. (Пауза) На правом месту. У
Београду!
НАТАЛИЈА: Издржаће слуге љубави.
ВИЛИЈАМ: Издржаће нас. И Београд је свет, побогу!
НАТАЛИЈА: Пре и после свега
ВИЛИЈАМ: Љубав познаје нас, упркос свему нас.
НАТАЛИЈА: Некадашње губитнике ...

Наталијину реченицу прекида оглашавање звона на вратима.
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У њихов стан улазе Александар и Галина Филиповна, збуњени
Наталијиним изгледом. 
НАТАЛИЈА ( Да прекине насталу паузу, хотећи вероватно да их
поздрави, каза): И Београд је...
АЛЕКСАНДАР (доврши сестрину реченицу): С в е т.  И  Б е о
г р а д   ј е   с в е т   з а  п а м е т н  е   љ у д е.
ВИЛИЈАМ: Он је то увек био.
ГАЛИНА: Што значи ета с в е т?!
ВИЛИЈАМ: Двориште у ком би човек требало да се осећа као
свој на своме.
ГАЛИНА: Так значи. 
АЛЕКСАНДАР. Хоћете ли нам објаснити шта се овде догађа?
НАТАЛИЈА: Ништа посебно.
ВИЛИЈАМ: На извесне репове негдашње приче без краја,
стављамо тачку.
АЛЕКСАНДАР: На шта бре стављате тачку?
НАТАЛИЈА: На оно што је било
АЛЕКСАНДАР: Нећете више да личите на даску за резање?
Схватили сте да је прошлост бескорисна. Но, хоћете ли да
стојимо као коњи за празним јаслима, нећемо ваљда
наздрављати једно другом с ногу!
ВИЛИЈАМ: Приђите.
НАТАЛИЈА (Обраћа се брату): Чиме да вас послужим?
ГАЛИНА (Наталији): Как ви лепо изгледате!?
АЛЕКСАНДАР (Седа за сто): За невесту преозбиљно,
изгледаш сестро.
ГАЛИНА: Так изгледају младе рускиње на колективним
венчањима пред Ломоносовом.
АЛЕКСАНДАР (Галини): Ово у Њујорку је друга прича
НАТАЛИЈА (Служи виски): Очигледно
АЛЕКСАНДАР: И без наочара се види.
ВИЛИЈАМ: Затекли сте нас док утаначујемо свадбу!
АЛЕКСАНДАР: Наздравимо у то име!
НАТАЛИЈА(Брату показује раширену хаљину): Познајем
сваки профирцан шав на њој.
АЛЕКСАНДАР: Нема шале.
ГАЛИНА: Ну, Александр, ето видиш, хепиенд није привилегија
Холивуда.
НАТАЛИЈА (Галини): Ма какав Холивуд? Њега су филмаџије
измислиле да ублаже страх Америке.
ВИЛИЈАМ (Свима потврђује): Бар у љубави нисмо омашили.
АЛЕКСАНДАР: Кад се све узме у обзир, свака част!
НАТАЛИЈА: Сматрајте се позваним...
ГАЛИНА: На свадбу?.
АЛЕКСАНДАР: Да ми је ко причао у шта ће се наша бежанија
изродити, не бих му веровао. 
ВИЛИЈАМ: Пресекли смо како ваља.
АЛЕКСАНДАР: Е да ми је да знам шта ће на све то рећи Павле.
ВИЛИЈАМ: За њега се не брини. Наше венчање у Београду,
има да му личи на какву емисију из историје.
ГАЛИНА: У Белграду?.
НАТАЛИЈА: Јасно.
АЛЕКСАНДАР: Т а м о ?
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ВИЛИЈАМ: Није трик.
АЛЕКСАНДАР: Значи: Гоодбуе Америца! 
ВИЛИЈАМ: По нашем плану, кренуће ..
НАТАЛИЈА: Одакле је и почело.
АЛЕКСАНДАР: Међу србендама?
ГАЛИНА: Биће то прворазредан хит.И ја бих да се удајем
приредила венчање у Москви.
АЛЕКСАНДАР: Међу твојима? То је већ савршена збирка
ВИЛИЈАМ(Галини): Исправно.
АЛЕКСАНДАР: Павле ће постати наконче у Београду?
ГАЛИНА: Так добро звучи.
АЛЕКСАНДАР: За вест у вечерњем дневнику, звучи отмено.
Ко је то испланирао?
ВИЛИЈАМ (У исти глас са Наталијом):Ми!
ВИЛИЈАМ: Ваља рећи, да је и "Шаптач" добио позив да гостује
на БИТЕФ- у.
АЛЕКСАНДАР: И Он?
НАТАЛИЈА: Нема ту више приче.Путујемо.
АЛЕКСАНДАР: Једним потезом убићете две муве...?
ВИЛИЈАМ: Ако ти то годи, убићемо.
ГАЛИНА: Што да не?
НАТАЛИЈА: Сви ће имати своју улогу.
ВИЛИЈАМ: Пред србима.
АЛЕКСАНДАР: Они, бре, ником ништа не верују.
НАТАЛИЈА: За истину никад није касно. Није Павле писао
"Шаптача" бадава.
ВИЛИЈАМ: Београђани ће бити наш четврти зид изван
Америке, који тражимо.
ГАЛИНА: Челични зубићу, не закерај.
АЛЕКСАНДАР: Артисти ће говорити уместо нас, је ли тако?
НАТАЛИЈА: Што је било, било је, морамо да праштамо.
ВИЛИЈАМ. Да би живот имао смисла.
НАТАЛИЈА: Четврти зид  нам је неопходан.
АЛЕКСАНДАР: Те га нађосте у Београду?
НАТАЛИЈА: Та нећемо вечно живети у Њујорку?
ГАЛИНА: Као уплашене мачке на крову. Курвини синови треба
да чују "Шаптача".
НАТАЛИЈА: Нису нас они држали у крилу, да им то не
учинимо.
АЛЕКСАНДАР: Већ видим, уши има да им утрну!? Слушај
сестро, паметније је да нам донесеш још једну боцу...
ВИЛИЈАМ: Данас више но икад пре, ми имамо разлога да
будемо тамо, где се одвија стварни живот.
ГАЛИНА: Макар то било и у самој индустрији лутака, идемо.
НАТАЛИЈА: Неко мора да им однесе кључ, да би они сами
отворили врата.
ГАЛИНА: Да их научи игри.
НАТАЛИЈА: Нема сумње. Не могу бити само  Сједињене
Државе привилеговане да гледају Шаптача.
АЛЕКСАНДАР: Било би то лоше по све нас, зар не?
ГАЛИНА (Обраћа се Коки и Наталији): Челични зубић је
стварно јуначина!
НАТАЛИЈА: Мог брата чека "Брег за размишљање" на истом
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месту.
ВИЛИЈАМ: И Гејзир.
АЛЕКСАНДАР: И мајмун на ланцу, што не кажете? Обарићу
београђанима по једно јаје чим стигнем тамо!
НАТАЛИЈА: Нико те неће због тога укорити.
ГАЛИНА  (Александру): Нећеш ти бити никад више ничији тег
о врату.
АЛЕКСАНДАР. Убеђујете ме као да идемо да свргавамо
председника државе. Те срби, те четврти зид, кувана јаја, криве
кике... Ви као да не схватате да смо сви ми остављени на
цедилу? Београђанима је пријало да јуре за својим репом,
некада. Сад опет ћуте. Не бих да сам им у кожи. Уосталом
сваког дана, сваког часа неко шапуће у свету. Шаптачи бришу
прашину. Једни се изгубе, а опет други појаве, да би коло
трајало. То смо сви ми. Тужни предузимачи. Ја не волим да
примим нокаут у лице. После свега осећам се го. То је мој
живот. Зар не, пријатељи драги?.... Наталија ти си заборавила на
виски? Ето видиш?
НАТАЛИЈА: Брате, они наш долазак не очекују.
АЛЕКСАНДАР: Баш ме брига.
НАТАЛИЈА: Знам ја да ми то можемо.
АЛЕКСАНДАР: Да опет будемо део целине – очерупаног
пилета, коју смо напустили. Верујете да нас  неће бацати поз д
ноге, промашени и лични људи. 
НАТАЛИЈА: Е овај пут то неће проћи. Само ме пустите да ја
будем портпарол ове екипе.
ГАЛИНА: Ми смо пристојни људи. Има нас доста за фургон
битефовских јунака.
АЛЕКСАНДАР: Хајде не курчите се више. Можда они јадници
тамо и нису сви криви? Како ти оно сестро велиш: "Б е о г р а д
ј е  ...
НАТАЛИЈА: С в е т! Време је да их научимо тој лекцији.
АЛЕКСАНДАР: Шта кажеш Вилијаме? Последња линија
одбране: Четврти зид места која заузимају криве кике. Криве
кике? Чујеш ли шта питам?

Музика.
(Наталија одлази у угао собе. Узима бели амрел, и шири га

покушавајући да прекрије све јунаке, који се труде да се стисну
једно уз друго као да позирају за групни портрет.)

К р а ј
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