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УМЈЕСТО УВОДА - IN MEMORIAM
UDK 929:82 Predrag Gugo Lazarević

Др Лука Кецман

ПРОФЕСОР ГУГО
(1929-2014.)
Постоје људи који за свога
живота бивају обележени и
запамћени само именом, или
надимком. Не треба никоме да
објашњавамо када кажемо Бранко,
Алекса, Вук, Доситеј, Његош..,
зато што непогрешиво знамо о
коме се ради. За неке је тај ореол
националног обима, а за неке је
у оквирима струке, науке и
уметности у којима су деловали.
Такав је случај и са проф. Гугом.
Нема никакве сумње да када
људима из света књижевности,
позоришта али и политике,
споменете његово име, сви
непогрешиво знају о коме се ради.

Многима је још у сећању његов
глас са Биг радија, који је карактеристично одзвањао у емисији
Ја тако мислим. Заиста, био је
један од ретких који је мислио
својом главом. Отуда и наслов за
његове две књиге Без права на
ћутање. Тачан, искрен и обавезујући
наслов за свакога ко иоле претендује
да понесе ореол интелектуалца,
а професор је управо био такав.
Живот и догађаје који га чине
интересантним, анализовао је
тако да је спајао неспојиво, видео
невидљиво, предвиђао непредвидиво и најчешће непогрешиво
био у праву.
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Умјесто увода - in memoriam

Рођен је у Бањалуци 28. маја
1929. године у породици угледног
адвоката, доктора правних наука
Тодора Лазаревића, потоњег бана
Врбаске бановине. Све што је знао
и умео, подарио је родној Бањалуци.
Био је професор Гимназије,
Учитељске школе, управник Народног позоришта, професор
теорије књижевности на Педагошкој
академији те декан исте установе,
као и директор Народне и универзитетске библиотеке. У свакој
од наведених улога, професор је
био најбољи. Позориште му је
било инспирација број један. У
њему је на најбољи начин сажимао
своје енциклопедијско знање,
изванредан дар за полемику и
аналитику, са посебним освртом
на уметност глуме. Глумца је
издвајао као равноправног ствараоца, поред аутора драме, и
писао о њему са великом дозом
поштовања и љубави. Једном
приликом ми је признао да је заправо највише волео да полемише са позоришним зналцима на
округлим столовима, или после
њих. Сведоци тих полемика су
ми рекли да је најчешће био толико доминантан да су се људи и
буквално повлачили из полемичке арене. Више пута сам пожелео
8

да снимам све наше разговоре у
којима је професор евоцирао
успомене на велики број одгледаних представа, али се то није
десило. Зашто? Зато што би разговор с њим започињао тако да
вас одмах обузме тема и ви заборавите зашто сте дошли. А тај
разговор би био право путовање
кроз простор и време наше историје,
културе, политике, уметности. И
никада професор не би наметао
своје мишљење и закључке, већ
пуштао да сами закључите шта
је најбоље. Тако сам ја разговарао
са њим, али и многи други који
би касније излазили из његове
куће паметнији и сигурнији у
себе и мисао коју су проверавали
код њега. Остало је изречено, а
не забележено језичко благо.
Тако је то са нама и нашом
одговорношћу према вредностима. Знам да би се и професор
сложио са оваквом констатацијом.
Сличну је изрекао за документа
која су похрањена у нашим архивама, за које је утврдио да су
потрошна роба. Последњи месеци његовог живота били су усмерени ка томе да сачувамо старе
рукописе од забора, што и чинимо у овом броју, да на сцену НПРС
буду постављена дела Бранисла-

ПРОФЕСОР ГУГО (1929-2014.)

ва Нушића која до сада нису
играна и која заслужују нова
читања. Ми то нисмо урадили,
али београдска позоришта јесу и
показало се да је професор опет
био у праву, јер су открили једног
потпуно новог Нушића. Прошле
године објављена књига професора Лазаревића је Читање као
преиспитивање, од светосавља
до данас. Можда је управо у њој
синтетизовао сва своја примарна
размишљања, како она из домена
теорије и историје књижевности,
тако и из позоришне сфере. Текстови Где је истина о Коштани?,
Нушић и магични реализам,
Нушић и комедија дел арте, али
и Лирске, сатиричне и драмске
структуре у књижевном опусу
Петра Кочића, осветљавају ове
ауторе посебним колоритом и
озбиљна су основа за нове приступе и изучавања.

отиђите до онога простора који
се именује са: Између сна и јаве.
Тамо ћемо вам остављати поруке
о томе шта смо урадили и колико
смо остали доследни себи. Тамо
ћете пронаћи и захвалницу Вама
који сте имали доброту и стрпљење
да чујете све и свакога, знање и
мудрост да одвојите битно од
небитног, благост и нежност да
укажете на прави пут и огромну
љубав за своје најмилије који су
за Вас представљали почетак и
крај универзума. Свака Ваша
мисао била је позитивно мотивисна.
Понекад ми се чинило да следећу
нећете моћи тако меко да искажете,
а онда бисте ме преварили и
изговорили је тако сјајно и звонко
да би Вам сви завидели.

Чујте, професоре! Када сте већ
тамо, заузмите мјеста и за нас
који долазимо послије Вас, за
последњу чашицу разговора која
Чујте, професоре! Ако сте са- ће трајати вјечно. За сада нека
да у неким просторима који су Вам је лак и миран пут до вјечнога
много лепши и мирнији него ови сна.
наши, а верујем да они то јесу,
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ИЗ ИСТОРИЈЕ И ТЕОРИЈЕ ПОЗОРИШТА
UDK 792.01

Ранко Рисојевић

МАРА И ВЛАДО ЗЕЉКОВИЋ, ГЛУМЦИ
(ПОРТРЕТИ ЗАСЛУЖНИХ БАЊАЛУЧАНА)
Мара (1914-1976),
Владо (1906-1990)
Увод, сасвим мали, без кога
овдје ништа не може да се каже,
а да то не зазвучи лажно. Готово
ништа код нас није до краја истражено онако како то тражи
историјска наука, ако је то уопште
нека наука. И када има података,
нема оних који би те податке пронашли, систематизовали, а тек
потом повезивали и тумачили.
Користе се новински текстови
као подаци илити документа
прворазредног значаја, што они

не могу бити. На примјер, у
„Крајишким новинама“ од 1. маја
1960. године објављен је иначе
одличан текст о Влади Зељковићу,
новинара Душка Момчиловића,
под насловом „Комичарев јубилеј“,
али истовремено је ту више нетачних тврдњи које се не смију
преузимати у озбиљном тексту.
Као прва, да је В.З.-а са 18 година,
пошто је завршио гимназију, позвао у бановинско позориште
„некадашњи управник Душан
Раденковић“. В.З. је имао 18 година 1924. године, а тада није
11

Из историје и теорије позоришта

Владо Зељковић
било ни наговјештаја о Позоришту, док је Раденковић био у Србији.
Такође, В.З. није завршио бањалучку
Гимназију, а вјероватно ни ону у
Тузли, јер би наставио школовање
на некој вишој школи. Од
Зељковића, Владине браће,
гимназију су завршили Светислав
и Рајко. Напросто, Владо је
вјероватно завршио трговачку
школу и био трговачки помоћник,
о чему ћемо касније мало више.
Таквих површности и нетачности
има у нашим новинама и превише. Документација и архивистика овдје нису популарне дисциплине. Наше културне
институције немају сачувану ни
ововремену документацију, ка12

моли ону стару. Још мање имамо
систематско истраживање прошлости институција и градова.
Нама данас највише недостају
архивски снимци који су остали
ко зна гдје и које нико не тражи
у информативним кућама које би
требало тиме да се баве. Поред
свега, свједоци смо и често бесрамне манипулације од стране
појединаца мотивисаних било
политичко-политикантским разлозима, било чисто материјалном
користи.
Многи су глумци прошли позорницом некадашњег прво „Бановинског народног позоришта“,
потом „Крајишког народног позиришта“ и данас Народног позоришта РС. Без њих духовни
живот Бањалуке био би много
сиромашнији, убогији. Нарастајућу,
природну потребу за позориштем
нису могли да задовоље некадашњи
путујући глумци и њихове трупе,
све је то често било као на филмовима о „Дивљем западу“ у
Америци. Тек оснивањем Бановинског позоришта, 1930. године,
у вријеме бана Милосављевића,
Бањалука и Крајина добиле су
свој театар, своје глумце, своје

МАРА И ВЛАДО ЗЕЉКОВИЋ, ГЛУМЦИ

приче и разоноде, анегдоте, заносе, оговарања и лагарије.
Међу најзаслужнијим за углед
овог позришта сигурно су и брачни пар Зељковић, Мара и Владо.
Нарочито Владо, као комичар
јединствена и до данас ненадмашена појава у нашем позоришном животу.
Начином живота и природном
упућеношћу једних на друге,
глумци су често ступали у различите заједнице, брачне и ванбрачне. Али, за наше, бањалучке
прилике ово двоје ипак остају
посебни. Док су живјели, играли
и увесељавали публику, која је
често због њих долазила у
бањалучко позориште, били су
познати, рекло би се, свакоме у
граду. Данас то већ блиједи, млади се више не сјећају тих имена,
још мање њихових остварења.
Помало нас прекрива свеопшти
заборав. Треба ли то да буде тако?
Или би требало да се бар у оквиру постојећих институција стварају
музејске поставке (књижевности
и позоришта) које би служиле као
и сви музеји вишеструкој сврси.

Мара Зељковић

не само нове људе од културе,
него и сам дух умјетности који је
до тада био присутан као повремени вјетар - донесе, проврти и
однесе. Оно што остане је
краткотрајно, као сан и привиђење,
неком значајно, већини безначајно.
Потреба за глумцима била је
велика, свако бановинско средиште ондашње краљевине
Југославије, требало је да има
позориште. Безбројни аматери и
натуршчици добили су шансу да
глуме под истинским свјетлима
рефлектора. Неки су ту шансу
искористили, већина није. Од
Установивши Бановинско на- чега је то зависило? Природно,
р од но по з ори ш т е , б а н првенствено од њиховог талента,
Милосављевић је довео у Бањалуку
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Из историје и теорије позоришта

али не само од њега, него и од
оних који су били на челу тих
позоришта, управника, редитеља,
па помало и познатих колега
глумаца.
Бањалука је имала ту срећу да
су јој водећи људи ове нове
институције били заљубљеници
у позориште, прво браћа, близанци, као у бајци Раденковићи,
Добривоје, познат као Добрица,
и Душан; потом Васо Косић, и не
посљедњи али изузетно значајан,
професор, шекспиролог и преводилац Добривоје Недић, у то
вријеме свакако један од
најобразованијих људи у Бањалуци.
Они су одређивали репертоар,
тражили глумце и редитеље,
били напросто све и свја у
позоришној кући. То је био мукотрпан и незахвалан посао.
Дакле, тамо гдје се све неопходно
за извођачку умјетност срећно
спојило користи су сви имали, па
и млади аматери какви су били
и наши тада млади глумци-почетници, Мара Павловић и њен
будући муж Владо Зељковић. Не
треба сметнути с ума да су готово сви у почетку били нека врста
аматера. Само што су се једни
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потом усавршавали на све могуће
начин, док већина није.
Прво нешто о Мари Павловић,
рођеној 1914. године. Не знамо
много о њеним младим годинама,
али посигурно знамо да је имала
сестру Косану, рођену 1909. године, такође глумицу, која се
посебно одликовала дивним
гласом и стасом. Обје су рођене
у Новом Саду, али их је уобичајена
наша сеоба довела у Бањалуку,
Мару у Учитељску школу, Косану
у Позориште, гдје је вјероватно
ангажује Душан Раденковић.
Косана је посједовала риједак
дар карактерне глумице која је
истовремено и одлична пјевачица.
Била је прва Коштана у првој
сезони позоришта, 1930. године,
под диригентском палицом Вацлава Бучека. Потом су услиједиле
улоге у којима је она била у центру
пажње, једнако у драмском као
и у оперетном репертоару. Нажалост, Косана је остала у позоришту само три сезоне, удала се
и одселила у Нови Сад, потом у
Пољску гдје се више није бавила
ни глумом ни професионалним
пјевањем и гдје ће умријети 1976.
године. О њеном евентуалном
умјетничком дјеловању и раду
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послије одласка из Бањалуке без
истраживања не знамо тренутно
ништа. Она је, дакле, довела своју
млађу сестру Мару, која се уписује
у Учитељску школу, генерација
Бранка Ћопића. Пошто је Народно позориште отворено 1930.
године у адаптираним просторијама
непосредно уз учитељски Ђачки
дом, конвикт, створена је блискост
између глумаца и ђака. Димитрије
Бајалица се сјећа тог времена:
„Како су кроз наше двориште
пролазили глумци, то смо се ми
спријатељили са бра ћом
Раденковић, Вјекославом Африћем,
Јозом Бакотићем, Косаром
Павловић, и другима. Статирали
смо у многим комадима. За мале
паре преписивали смо улоге за
глумце“. Тако се и Мара Павловић
појављује у епизодној улози Калине у Коштани већ у сезони
1932/33 у којој њена сестра пјева
Коштану. За дјевојку која је тек
постала пунољетна, ако је то још
и била, отворио се пут којим је
радо ишла и којем се посветила.
Истовремено се заљубила у младог глумца, дојучерашњег калфу
Владу Зељковића, који је ушао у
позоришни свијет такође кроз
Коштану у сезони 31/32 као Ахмет.

Неколико ријечи о оперети у
Бањалуци, која је била толико
омиљена да је са веома скромним
извођачким ансамблима плијенила
пажњу публике једнако прије и
послије Другог свјетског рата.
Диригенти су били углавном
Чеси, чији је допринос музичкој
култури у БиХ био драгоцјен.
Јосип Јиранек, прашки ђак, војни
капелник који је истовремено
писао музику за позориште, посебно је имао наклоности према
дјечијој сцени, дириговао само
представама у граду, пошто као
војни капелник није смио да путује
са позориштем, потом Јарослав
Плецити, Владо Милошевић и
Стјепан Блажевић.
За постављање оперета, веома
је значајан долазак Јарослава
Плецитија, изузетно образованог
музичара, који је завршио одсјек
за оргуље на Конзерваторијуму
у Прагу. Потом одмах, по оснивању,
1931. године, школоване талентоване пјевачице, касније професорице, Јулије Пејновић, која
је пјевање учила у Бечу, а своје
знање пренијеће својој најпознатијој
ученици Радмили Смиљанић,
кћерки Татјане Ливњаковић
Смиљанић, солисте СПД
15
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Породица Зељковић
„Јединство“; уз њих свакако и
одличног глумца Јозе Бакотића,
који ће неко вријеме носити реперотар, И, како смо навели,
Косане Павловић, као створене
за оперетски репертоар.
Плецити је поставио веома
захтјевне оперете, Малу Флорами,
Кнегињу чардаша, Баруна Тренка, Три дјевојчице, Мадмоазел
Нитуш, Ајде Мими, Земљу
смијешка. Свако извођење ових
оперета за Бањалуку био је мали
празник и сала је била дупке
пуна.
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Дошавши у Бањалуку са сестром, не знамо да ли је цијела
породица била овдје, вјероватно
није, Мара Павловић се уписала
у Учитељску школу скупа с Бранком Ћопићем, да би се исписала
у трећем разреду пошто је хонорарно била ангажована у Позоришту и вјероватно процијенила
да је то, попут сестре, њен животни позив. Први професионални уговор потписује 1932. године
и биће наредних четири године
члан овог позоришта. Касније
прелази с Владом у Нови Сад,
потом, Сарајево, па 1941. бјежање
у Србију, у Београд, повратак у
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Сарајево 1946. године и напокон
Готово у свим оперетама игра1949. у Бањалуку, гдје је пензио- ла је споредне улоге, једва бисмо
нисана 1965. године.
могли да издвојимо неку посебно,
Мара није остварила велике и али у драмским представама
значајне улоге, али то није ни имала је и запаженијих резултамогла ако се узме у обзир од чега та. Њену игру најбоље је окаракје кренула и начин на који је про- терисао Предраг Лазаревић: „Њена
фесионално стасавала. Без темељног ненаметљиво лежерно-реалишколовања нема напредовања у стична глума и њена сугестивна
занатском погледу у овој области. појава честу су давали печат
Мари Павловић то није било представама. Мада је најчешће
омогућено. Узимала је она по- тумачила комичне улоге, она се
дуку, имала глас, одређени тале- никада није служила изражајним
нат, али то је било све. Довољно фондом ‹шмире›, већ је комичне
за споредне улоге у којима је ефекте постизала дискретним
показивала шта је све могла да реалистичним гестом и ноншабуде. Критике на те улоге су биле лантно казаним текстом. Она се
суздржано позитивне, често се у није служила чак ни широким
мање успјелим представама ис- регистром тонова, већ је текст
тицала међу оним малобројним изговарала природно на позоркоји су остварили минимум по- ници као у соби, у представи као
требан да представа буде гледљива у приватном животу, и баш та
и да оправда разлог постављања неизвештаченост давала је посебан шарм њеним глумачким
на сцену.
остварењима због чега се тешко
У међувремену је била мајка, заборављају.“
или је првенствено била мајка, а
Мислим да је на такав приступ
тек потом глумица. Родила је
кћерку Оливеру са Владом, 1937. улогама утицао и њен Владо, нагодине, и то је материнство оста- рочито у погледу коришћења
вило трагове на њеној каријери комичних глумачких средстава,
глумице. Цијелога живота она ће али и дикције.
се старати о својој кћери као
Године 1950. о улози у пред„недораслој“ за самосталан живот. стави Ђидо, Борис Кандић је
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записао: „Мара Зељковић у улози нису могле да подијеле никакве
Љубице природно игра сеоску границе.
дјевојку, нарочито у другој сцени.“
Наводно су се два брата
У слављеничкој представи по- Зељковића, Гавро и Петар, доводом тридесетогодишњице рада селили у Бањалуку, из Перне, од
Владе Зељковића играла је и његова Босанске Крупе, почетком 19.
Мара. Редитељ, а повремено у вијека и ушли у радњу трговца
бањалучким „Крајишким нови- Бокоњића да послужују и уче
нама“ и позоришни критичар, занат. Касније ће се осамосталиУрош Ковачевић је написао: „По- ти, али ће остати у трајним везаново смо послије дуже паузе ма са Бокоњићима. Тако ће се
видјели Мару Зељковић и мада Никола оженити Анком
се то донекле осјећа, њена баба Бокоњићком и изродити шест
Јека, другоплански лик, одисала синова и двије кћери. Од њих су
ј е у г од н о м бл а г о ш ћ у, данашњи Зељковићи, мада су
простодушношћу и скромноношћу.“ касније дошли и још неки,
Као да је описана душа наше вјероватно давни рођаци Петра
крајишке бабе тако драге писцу и Гавре. Владо се родио 1906.
Бранку Ћопићу.
године и с оцем се селио у Тузлу,
Али, да се вратимо почетку гдје је овај неко вријеме био чиприче о Зељковићима. Данас има новник. Из Тузле су се вратили
више породица Зељковића који у Бањалуку гдје је Владо био шегрт
се не сјећају да ли су заједничког код познатог трговца Ђоке
поријекла, од истог претка. По Кољевића. Одмалена шерет, спресвему изгледа да јесу, ма колико ман да нешто глуми и изиграва,
данас изгледали удаљени једни Владо је у граду међу младима
од других. Потичу с међе Лике и био запажен као весељак и исБосне, као многе српске породи- тински глумац аматер. На срећу,
це које су се сељакале с једне на запазиће га и Душан Раденковић
другу страну границе. Оне су се и позвати у новоосновану позодуховно развиле, створиле мен- ришну дружину. Владо то описује
талитет граничара, а посебно их овако:
одређује говор тог подручја који
18
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„Ето, младићу, чуо сам о вама и методично приступајући
најљепше. Зато, укратко, да ли би студирању лика. Пошто би све
хтјели у професионалце?
меморисао, постајао је тај лик. Он
је био његово оваплоћење, наОн је одговорио потврдно.
рочито према тада важећој шкоДобро. А сада – како пјевате. ли Станиславског.
Можете ли се на позорници
„Зељковић је на сцени дјеловао
појавити као хоџа?
природно и ненаметљиво, реаМогу, рекао је, и ставио хлад- листичког је опредјељења и изнокрвно руку иза уха, па запјевао разитог смисла за хумор“, написао
из свег гласа – као правимујезин. је у енциклопедијској јединици
Примљени сте. Вечерас се даје о овом глумцу Младен Шукало
Хасанагиница и посјетиоци по- у драгоцјеној књизи „Народно
зоришта ће, иако вас неће видјети, позориште Босанске Крајине
чути ваш мелодичан глас. Зато 1930−1980“ што је уочено од самог
почетка његовог глумачког ства– на посао!“
ралаштва.
Од прве улоге, Владо Зељковић
Владо Зељковић био је и у
се показао као апсолутно драгоцјен
глумац тзв. народног, или пучког животу шерет чије се присуство
театра, који није могао без таквих прижељкивало, а анегдоте о њему
јунака, попут Бокчила и Помета, биле су дио свакодневице Бањалуке.
Швејка, Давида Штрпца, Јовандеке Често је учествовао на разним
Бабића и Јовице Јежа. Сви су они приредбама гдје је глумио, пјевао,
створени по мјери не само импровизовао и одушевљавао
увесељавања публике, него и присутне. Такав глумац био је
исказивања онога што се иначе радо виђен у свим срединама.
не смије изван домена тзв. двор- Зато га је управник ондашњег
ске луде, на шта се најчешће све- новосадског Народног позоришде тзв. глас народа. Да би убједљиво та, др Марко Малетин позвао да
играли такве улоге, потребно је се пресели са супругом у Нови
да се такви роде. То се не може Сад и ту настави каријеру, те иснаучити, него само усавршавати, товремено дошколује. Било је то
што је Зељковић чинио савјесно веома примамљиво и Владо
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Зељковић је прихватио. Одмах је
почео да учи пјевање, али и свирање
на саксофону. Нажалост, два добра не иду никада скупа. Послије
годину дана, Владу Зељковића је
„потраживао“ редитељ Васо Косић,
који се тада налазио на раду у
Сарајеву, и он је тамо отишао, да
ли својом вољом или по заповијести
из Београда, не зна се. Није нам
познато које је улоге и с каквим
успјехом играо у сарајевском Народном позоришту, тек 1941. године бјежаће са супругом и кћерком
у Србију у крајње драматичним
околностима.
Током окупације, од 1941. до
1945. покушаваће да уђе у састав
ансамбла Народног позоришта,
али без успјеха. Дошли су глумци
са свих страна, напросто није
било мјеста. Ипак, глумиће у
оквиру Народног универзитета,
чија глумачка дружина обилази
мјеста по Србији и покушаваће
да разоноди народ у времену
рата и зла. Одмах по ослобођењу
враћа се у Сарајево, гдје остаје до
1949. године.
Од представа у Сарајеву, знамо
сада само за Тартифа, постављеног
у мају 1946. године, а у коме је
играо и Васа Косић који је скупа
20

са Николом Миличевићем, режирао. Споменимо да је
сценографију урадио сарајевски
сликар Роман Петровић.
Године 1949. Мара и Владо
враћају се у Бањалуку и обоје
играју у Дунду Мароју, представи
као створеној по мјери оваквих
глумаца. Критичар „Крајишких
новина“ пише: „Улога Помета –
слуге који се осјећа способним и
снажним да се изједначи са господаром па на сваки начин жели да се афирмише одговарала је
темпераменту Владе Зељковића
који ју је с локалним колоритом
говора успјешно креирао....У
епизодним улогама истиче се
Мара Зељковић као Перина пратилица.“
Идуће, 1950. године Мара
Зељковић се истиче улогом кућне
помоћнице у комедији Реакционари Драге Жервеа. То је већ
двадесетогодишњица њиховог
рада. Мали биланс урађеног. Тим
поводом читамо у „Крајишким
новинама“:
„Прије рата премијере у овоме
позоришту су извођене скоро
сваке недјеље“, каже један од
најстаријих чланова овога драмског колектива Владо Зељковић,
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који и сада, иако већ у годинама
и изморен болешћу, заједно са
Ивком Тержан и Мухамедом
Ћејваном првим колегама у овоме позоришту успјешно креира
комичне и драмске улоге.“ И још:
„Ову брзину су мајсторски савладавали талентирани глумци
као што су Јозо Бакотић, Станко
Колашинац, Владо Зељковић,
Царка Јовановић и други.“
Поводом 25-годишњице Народног позоришта, постављен је
Јазавац пред судом у режији
Ахмеда Мурадбеговића. Читамо
у „Крајишким новинама“:
„Владо Зељковић као Давид
Штрбац дао је једну од својих
најбољих улога. Креација, да тако кажемо, његовог Давида је
оригинална, дубоко умјетнички
проживљена, изнијансирана
психолошки до танчина, разрађена
умјетничким жаром према вољеном
лику, остварена глумачким елементима које може имати само
искусан глумац. Захваљујући
његовом дубоком понирању у бит
текста и срж душе нашег сељака,
дуги монолози добили су нову
боју, радња нову динамику. Можемо рећи да је Давид Штрбац

од данас добио своју нову вриједност
у тумачењу овог нашег глумца.“
Значајно је и оно што је тада
написао или рекао Скендер
Куленовић поводом ове улоге
Владе Зељковића: „Видјели смо,
и тешко да ћемо заборавити, и
једног умјетнички аутентичног
Давида Штрпца. Овај лик, једино
књижевно жив, а сценски тешко
остварив у овом познатом
Кочићевом тексту, дао је Владо
Зељковић (у режији А.
Мурадбеговића), управо изврсно,
потпуно, изишавши из своје
каткад баналне гротеске и доказавши, на готово егземпларан
начин, како се наш глумац може
креативно оваплотити најприје
на домаћем тексту.“
Исте је сезоне постављена и
оперета Силва у којој је гостовао
истакнути пјевач загребачке
„Комедије“ Марјан Куншт, као
кнез Едвин Роналд, а играли су
још Жижа Мажар (способна за
све врсте улога), овдје је била
контеса Стази, а још једна наша
сјајна пјевачица и глумица, Бланка Кулијер, Силва Вареска. Владо
Зељковић је играо веома успјешно
грофа Бони Кончијану. Мало је
глумаца заиста било способно да
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Штрпца и Швејка. Тадашње
бањалучке новине то су добро
пропратиле. Читамо:

се прилагоди различитим
захтјевима комедије, драме и
оперете као што је то умио овај
маестрални комичар. Колики је
то само распон, од Давида Штрпца
до италијанског грофа у оперети.
Година 1960. је за Владу
јубиларна, тридесет година
умјетничког рада, што је за глумце и пјеваче већ пензионерско
доба. Прослава се поклапа са
јубилејом Позоришта, 30 година
постојања. Програм је богат, ту
су првенствено улоге у којима је
Владо Зељковић створио
антологијске ликове Давида
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„Сви чланови Управног одбора Позоришног и Умјетничког
савјета сагласили су се обзиром
да постоји и приједлог Удружења
драмских умјетника БиХ, о
организовању прославе јубилеја
дугогодишњег члана драме НП
у БЛ – В.З.“ „Наиме, у овој сезони
он ће прославити 30-годишњицу
умјетничког рада. Постоје двије
улоге у којима је овај драмски
умјетник сам себе надмашио – то
су главна улога у комаду „Јазавац“,
нашег крајишког писца Петра
Кочића и Јовице Јежа у „Николетини Бурсаћу“. За саму прославу
створен је одбор, као што је обичај,
у који су ушли истакнути ондашњи
крајишки политичари, Лепа
Перовић, Нико Јуринчић, Вилко
Винтерхалтер, и велики писци,
Иво Андрић и Скендер Куленовић.
Читамо у „Крајишким новинама“:
„Много је времена протекло,
много новога савладано од дана
када је млади дилетант, бањалучки
трговачки помоћник, први пут
ступио на даске професионалног
позоришта.“
И још:
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„Констатација да је Зељковић
данас најбољи и најдуховитији
комичар Бос. Крајине није нимало претјерана ни куртоазна. Да
се развија у повољнијим условима и његов домет био би већи,
али и овако му припада почасно
мјесто у историји позоришне
умјетности Бос. Крајине.“

мотивирано: од импресивне маске, природности и изразитости
у држању, мимици и гесту до
бриљантне дикције и сугестивно
умјетнички саопштаване ријечи.“

„Богата скала осјећања, мисли
и животних ставова снажно је и
до најфинијих прелива издиференцирано одјекнула у стваралачки надахнутој глуми Владе
Зељковића. Та глума је зрачила
нотом нечег истински топло
људског, реалног и поетског у исти
мах, управо нотом оног што Владо Зељковић превасходно и носи
у свом интимном умјетничком
бићу. Зато је она била тако
неодољива по дражи и снази своје
умјетничке сугестивности. У тој
досљедно реалистичкој глуми,
ослобођеној шаблона и спољних
рутинерских сценских ефеката,
све је било дубоко проживљено,
умјетнички функционално и

топло Владо Зељковић. За овај
лик се заиста може рећи да је нашао свог правог тумача.“ Урош
Ковачевић је написао оцјену
представе у којој има више замјерки
него похвала, али на крају пише:
„Владо Зељковић као Јовандека
Бабић био је најсвјетлија тачка
представе. Просто је немогуће
замислити вјеродостојнију и
креативнију интерпретацију тог
живог Давида Штрпца. Зељковићев
чисти, мелодијско акценатски
крајишки говор, његов мало погурени ход, гесте, покрети – све
у себи носи боју сељака. Зељковић
је тако рељефно, ефектно знао да
пласира поенту Ћопићевог вица
– да се добије утисак да говори

За прославу је одабрана и
драматизација Ћопићевог дјела
„Не тугуј бронзана стражо“ у
режији, драматизацији и обради
Оцјена суздржаног и виспреног Вере Црвенчанин. Читамо:
професора Љубомира Тривића
„Јовандеку Бабића ‹перјаницу
крајње прецизно говори о снази свих устаничких пљачкаша› наталента и остварења зрелог Вла- ученог да ‹читав вијек живи антиде Зељковића:
противно› тумачи непосредно и
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сељак из Глибајевца. Ванредно
погођена синтеза носталгичарења
за Босном са ‹маглом у доловима›
и смјело, духовито, на моменте
иронично резоновање Зељковићевог
Јовандеке је заиста нешто врхунско што се може видјети на сцени.
Није добро генерализовати, али
нећемо погријешити ако
констатујемо да је ово најбоља,
најкомплетнија интерпретација
Владе Зељковића.“
Као недосегнути рекорд, наведимо да је Владо Зељковић у
континуитету играо Давида
Штрпца у Народном позроишту
од сезоне 1969/70. до 1979/80. Што
је на броју десет година са више
од 70.000 гледалаца, вјероватно
рачунајући и зборове на Змијању.
Његове колеге у тој поставци
били су Душко Крижанец као
Судац, Божидар Драгутиновић
као Писарчић, Перо Мојаш и
Луцијан Латингер као Доктор.
Посљедњу представу играо је
званично са 74 године. Али и
послије знао је да одигра на
Кочићевом збору свог Давида на
одушевљење првенствено својих
Змијањаца, али и свих осталих
на змијањској висоравни. Наравно, те изведбе биле су често
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далеко и од коректности, камоли
оних његових великих остварења.
Играо је Владо Зељковић и на
филму, у „Козари“ и „Доктору
Младену“, а снимљен је и „Јазавац
пред судом“, али нисмо могли да
дођемо до тог снимка.
И на крају цитат из писма Народном позоришту од стране
анонимне особе из публике којој
се предавао без остатка наш глумац:
„Познајем прилично домаћу
и чехословачку литературу, Хашекова дјела, па и њега самога,
јер сам студирала у Прагу. Због
тога ми је дух његових дјела као
и психологија личности из тих
дјела позната. У ‹Добром војнику
Швејку›, дао је Хашек самог себе,
свој ведри дух и смисао за хумор...
Није преувеличано ако се каже,
да је Ваш члан друг Зељковић
својом глумом оживио Швејка,
као и самога Хашека. Својим изванредним талентом постигао је
да се насмијем иако се годинама
нисам смијала, па ни чувеним
филмским глумцима Стану Лаурелу и Оливеру Хардију. Друг
Зељковић је добро простудирао
Швејка, схватио га и савршено
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репродуцирао, савладавши чак такав таленат као што је првак
и нагласак чешког језика.
комедије Зељковић, те молим да
му у моје име честитате и пожеИ даље...
лите успјех у даљем раду.“
...Сама Зељковићева појава
Владо Зељковић био је глумац
одговара комичној фигури Швејка,
као и његова глума, држање, по мјери некадашњег времена,
кретње, мимика и изговор, тако личност од формата, али и боем
да је у цјелини боље успјела од који је волио друштво и пиће.
исте улоге изведене на оригинал- Обично се то ријетко сусреће у
ном чешком језику. Сматрам да једној особи. Зато нам се чини да
се наше позориште може поно- овог мајстора тешко да ће у скорој
сити што у својој средини има будућности неко надмашити. На
нама је да га не заборавимо.
Коришћена литература и други извори:
„Народно позориште Босанске Крајине 1930-1980“ аутора Предрага
Лазаревића, Јосипа Лешића и Младена Шукала. Народно позориште Босанске
Крајине и „Глас“, Бањалука, 1980.
„Крајишке новине“, касније „Глас“, Бањалука.
„Ослобођење“, Сарајево.
Сјећање Слободана Зељковића на стрица Владу и стрину Мару.
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Пишући књигу „Народно позориште Босанске Крајине
1930−1980“ (аутори: Лазаревић
Предраг, Лешић Јосип и Шукало
Младен) настојали смо да у форми енциклопедије понудимо
читаоцима што више сачуваних
података о бањалучком позоришту, па смо у конциповању књиге
пошли од тога да је бан Светислав
Тиса Милосављевић у говору на
отварању професионалног позоришта у Бањалуци нагласио да
се на самом почетку бановања
латио оснивања професионалног
позоришта, јер је уверен да ће
Позориште, као уметност доступна и неписменим, постати

једна од најбитнијих установа за
васпитање народа и омладине.
Такав став највишег представника власти мотивисао је позоришне посленике да посебну пажњу
посвете аутохтоној, локалној
драмској литератури, која се, нажалост, у периоду до Другог светског рата у Крајини и Бањалуци
споро развијала.
У том раздобљу новоосновано
позориште је извело само четири
премијере тематски везане за
Крајину (односно Врбаску бановину). Извело је Кочићеву убојиту
једночинку „Јазавац пред судом“
и сценску адаптацију Кочићеве
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приповетке „Суданија“. А за
једанаест година постојања извело је само две драме настале у
Бањалуци: „Врбашанку“ (аутор
Стеван П. Бјеловук) изведену 28.
XII 1932, којој се убрзо губи сваки траг и мелодраму „Из нашег
вилајета“ (аутор Милорад Костић)
изведену 30. X 1936. године, чију
нам је радну верзију аутор ставио
на располагање за време израде
енциклопедије. Тај једини сачувани примерак био је у дерутном
стању, али комплетан, односно
са изменама и допунама на читаћим
пробама.

ни догодила, па је све то утицало
на критичара, Мартина Роботића,
да напише афирмативну критику,
помало, чак, и лирски интонирану.

Након Другог светског рата
бањалучка драмска продукција
била је знатно богатија. Сам Драго Мажар, на пример, написао је
десетак драма, а писали су их и
други. Сматрамо да Агон, као
озбиљан позоришни часопис не
сме да дозволи да нештампане
Мажареве драме: „Завјетрина“,
„Воде се повлаче“, „МА ДАРА или
циганска рапсодија“ и „ШЖД“
Да бисмо сачували бар Костићеву доживе судбину „Врбашанке“.
драму од заборава, објављујемо
је данас, 78 година од настанка, CURRICULUM VITAE
јер је њена поставка на сцену за МИЛОРАДА КОСТИЋА
то време била посебно интригантна.
Породица Костић пореклом је
У време када су припреме нових
из Војводине, али се настанила у
премијера трајале само десетак
Босни из патриотских разлога.
дана, за Костићеву драму „Из
Родитељи Милорада Костића
нашег вилајета“ написана је
били су по професији учитељи.
оригинална музика (аутор: Јосип
Прво место службовања у Босни
Јиранек), а кореографију је
било им је Градишка, где су 22.
поставила у то време позната
јула 1895. године добили сина
наставница ритмике Грета Дебељак.
Милорада. Укупно су имали деИ тема драме је ексклузивна: ветеро деце. Пошто се Милорадов
у њој је обрађена једна епизода отац истицао у културно-произ бањалучког периода Омер светном раду ускоро је премештен
паше Латаса, која се можда није у Бањалуку и унапређен у школског
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надзорника. Милорад је у Бањалуци
завршио основну школу и Велику
реалку 1913. године и одмах се
уписао на високу школу за културу
тла у Бечу. Почетак Првог светског
рата затекао га је на распусту у
Бањалуци, где је као политички
сумњив ухапшен 1914. По изласку
из затвора, и поред тешко нарушеног
здравља (прележао је запаљење
плућне и трбушне марамице)
мобилисан је у аустроуграску
војску и као ограничено способан
остао у њој до краја рата. Већ 1918.
наставио је студије, али не у Бечу,
већа на Пољопривредном одсеку
Техничке високе школе у Прагу,
где је и дипломирао 1926. године.
За време студија у Бечу и Прагу био је члан напредних удружења
јужнословенских студената: Рад
и Зора, а одржавао је везе и са
револуционарном организацијом
Млада Босна.
Још у гимназији испољио је
склоност за писање, па је већ у VI
разреду објавио у часопису Венац
песме у прози. За време студија
у Прагу показао је интерес за
позориште и учио оперско соло
певање.
Као инжењер агрономије посветио се дувану и у тој области

постао експерт. Службовао је у
Београду, Бањалуци, Братунцу,
Стоцу и Сарајеву, где је од 1945.
био директор Фабрике дувана.
Пензионисан је 1952, а умро у
Београду 6. априла 1986.
Поред основне делатности, у
слободном времену - кога није
било напретек - бавио се књижевним
радом. За време службовања у
Бањалуци (1931−1936. и 1939−1941)
активно је сарађивао у часопису
Развитак, у коме је објавио два
рада из струке: „Пољопривредна
мобилизација“ (1935, бр. 11-12,
стр. 386-391) и „Ситњење сељачког
поседа“ (1940, бр.7-8, стр. 234-237).
Поред тих чланака у Развитку је
објавио још есеј „О сањаријама“
(1935, бр. 10, стр. 358-364), одломак
из првог чина мелодраме „Карасевдах“ под насловом „Латас у
Бањој Луци“ (1936, бр. 7, стр. 231238) и приповетку „Познанство
с џелатом“ (1938, бр. 12, стр. 373384). Његова драма „Кара-севдах“
доживела је праизведбу на
бањалучкој сцени 30. октобра
1936. Изведена је под насловом
„Из нашег вилајета“. Наслов је
изменио тадашњи управник проф.
Боривоје Недић.
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Свестан да без аутентичне
драмске литературе нема правог
позоришног живота, критичар
представе (проф. Учитељске школе Мартин Роботић) беневолентно је дочекао ово дело. „Игра 'Из
нашег вилајета'“, пише он у својој
критици, „успео је приказ исечка
живота из прошлости овог краја.
Све лепоте и пропала романтика
од пре сто година снажно дише
кроз узаврелу фразу у чистом
народном језику који местимично звони ритмом десетерца. Сва
лепота старог дина и поштења
искрсла је у јасно цртаним карактерима. Сва лепота и драж истинског и великог севдаха, од
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плахе љубави до разбуктале страсти приказана је као ћудљиви
Врбас, што знаде од тихог шума
и жубора да се узбурка до
заглушујућег бука и ковитлања.
А свакоме је та романтична песма, та химна искреном чојству и
љубави, близа и приступачна, јер
је писана за пук“ (Врбаске новине, 1. XI 1936, стр. 2).
Милорад Костић написао је
још једну драму према народној
песми „Трипут сам се удавала
млада“. Насловио ју је „Ајкунини
јади“ и понудио Народном позоришту у Сарајеву, где јој се
губи сваки траг.

UDK 821.163.41-2

Милорад Костић

ИЗ НАШЕГ ВИЛАЈЕТА
ЛИЦА:
Хаџи-Алага Бојић, трговац
Хаџиница Зејна, његова ханума
Најима, њихова ћерка
Дика, иноћа
Мустај-бег
Сефет-ефендија
Салко, Мујо - момци Хаџијини
Суљо, заптија
Фадила, Дудија, Сејима, Хабиба - јаранице Најимине
Рајифица, Бебија - дјевојчице
Михајло оловком прецртано- Латас1, граничарски кадет у
бјегству, Хаџијин слуга, оловком прецртано- доцније познат под
именом: Сердар-Екрем – Омер – паша
Мара, слушкиња у Хаџијиној кући
Јевто, Илија, Јово, Радојица, Станко - кириџије - сељаци
1

Дијелови текста означени курзивом и болдом представљају измјене које су у
оригинални текст унесене за потребе извођења драме на сцени.
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Хануме, дјевојке, момци, дјечаци, слуге, свати, играчи, заптије.
(оловком дописано: и халвеџија.)
Догађа се у Бањој Луци, око 1829. године, у вријеме Отоманске
владавине,
?????????????? у авлији Хаџи-Алагине магазе,
?????????????? годину дана касније, у малој одаји и
?????????????? или његовог харема.

Предигра бр. 1.
завјеса се диже
Први чин
Предвечерје.
Десни дио позорнице заузима
стара босанска магаза, то је
дућан трговца, Хаџи-алаге
Бојића. Предња страна магазе
потпуно се расклапа, на
ћепенак. Из вана се види цијела
унутрашњост. У рафама и на
тезги смјештена је разна
колонијална и мануфактурна
роба. О шишету висе два
кантара. На магази, споља,
извјешени су разни предмети:
конопци, канџије, синџири,
итд. На ћепенку намјештена је
бакарна мангала и три
шамлијице..
На лијевој страни позорнице,
види се Хаџијин чардак,
ограђен тарабама.
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Пред магазом опружио се бујан
травњак, као зелени ћилим –
један високи орах прави хлад
око магазе.
У дубини позорнице издигло се
високо мунаре и кубе
Ферхадије-џамије, а уз њу
Сахат-кула и турбе. Око
турбета назире се мезарлук /
гробље/ са високим, бијелим
нишанима / надгробним
знацима.

Појава I
Салко и Мујо
На ћепенку отворене магазе
они чекају на ријетке
муштерије, чује се рзање и
топот коња.
Салко /оловком прецртаностарији момак/: Мујо, трчи по
газду. Зар не чујеш да стижу наше
кириџије?

ИЗ НАШЕГ ВИЛАЈЕТА

Мујо: /Дријемовно/ По газду? ме ханума, да ми измјериш оку
А гдје је, дина ти газда?
шекера и литру кафе.
Салко: Ваљда у мом џепу, билСалко: Е вала, Рајифице. Бићеш
мезе. /Осорно/ Иди па тражи.
ми добра кућаница. А гдје су ти
Мујо: Ко би газду стигао. Ни- гроши?
сам слабаш, ни хамал.

Рајифица: Ханума вели да приСалко: Трчи, шејтане један. Јер чекаш до друге хефте.
ако те опалим, намах ћеш га стићи.
Салко: /оловком прецртаноМујо: Не морем ја њега тражи- Осорно/ Хајде, сиктер. Нема
вересије. Бир пара, бир еспап.
ти по чаршији.

Рајифица: Што се дереш на ме.
Салко: Чекај да ти Салко поНисам ти ја крива /одлази готово
каже мореш ли...
плачући/.
/Потрчи Муји, да га удари, али
Пјесма кириџија се наставља:
овај побјегне.
„Јој, зор-делија и твоје перје..

Појава II

Твоје ме перје на чардак
пење.....“

Рајифица, Бехија и пређашњи.
Иза бине чује се пјесма
приспјелих кириџија:
Пјесма сељака a cappela бр. 2

Салко: /Бехији, која разгледа
слободно робу по магази/ А ти
малешна, имаш ли ти гроше?

Оловком прецртано- Бехија:
Јашта, нећу од тебе искати... Дај
По пољу равну на коњу врану“.
ми полић соли и пола оке шекера.
Рајифица: Салко шаље ме ха- Само се пожури, јер немам вакта.
нума.....
Оловком прецртано- Салко:
Салко: /прекида је/ Камо ти /Зачуђено/ Понајлак, ханумице.
селам, бона? Ниси дошла са ћорде. Намах ћу. /Одмјери на кантару
Оловком прецртано- Рајифица: тражену робу и предаје Бехији/
/бојажљиво/ Селам алећ. Шаље Ево ти, /узима новац/ тако...!
„Пољем се вија млађан делија,
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Оловком прецртано- Бехија:
Илија: /Салки/ Гдје ћемо оста/полази/ Алах иманет.
вити џакове? Вође у магази?
Салко: Еј сахат-иле. Наврати
Салко: Ја гдје ћеш. Нећеш, ваљда
се опет, ханумице. Поздравићеш на шишету.
ми сестру Зумру.
Илија: /мирно/ Гдјегод ти наОловком прецртано- Бехија: редиш. Нама је право.
Пази, јадо, на свој кантар. А моју
Мујо: /Упада задихан. Салки/
сестру не баркај. /Оде./
Нема нигдје газде.

Појава III

Салко: Како нема? Ниси га,
безбели, ни тражио.

Јевто, Илија, Јово; Станко,
радојица и пређашњи. Мало
доцније и Мујо.

Мујо: /куне се/ Јесам, дина ми...
јесам, Алаха ми!

Неколико кириџија уносе у
двориште џакове соли
истоварене са коња, оловком
прецртано- пред капијом
(оловком дописано: иза ограде
чардака). На њима је народна
змијањска ношња. Они су
знојни и изморени од далеког
пута / стижу чак из Тузле/, али
упркос томе пјевају:
„Твоје ме косе на чардак носе,
твоје ме руке на чардак вукле.“
Јевто и Илија прилазе магази.

Салко: Бака ми твога дина. А
јеси ли пито код газде
Хаџихалиловића?
Мујо: Е само туде нисам.
Салко: /љутито/ Трчи, копилане један. Да си стиго колко длан
о длан. /Пљесне рукама/
Група сељака погнутих под
врећама /џаковима/, оловком
прецртано- улази у магазу
(оловком дописано: пење се на
ћепенак). Потом спуштају
вреће у једно ћоше, стењући.

Салко: Брже, рајо. Дајте џакове
Јевто: Помози Бог, Салко...
Стигосмо и ми...... из далеких на кантар.
страна.
Јевто: /Салки/ Мораћемо све
Салко: Валај, нисте морали. по двојица. Плахо су тешки.
Нико вас није звао.
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Салко: /подругљиво/ Алај сте ето ти белаја. Из чиста мира:
ми ви јунаци. Ђе вам је младост удари град, те киша, те град.....
и снага?!
Боже ми прости, ко да се небо
Јевто: Остала на аргатлуку, проломило.....

Салко!

Јевто: Кад нисмо изгинули.

Салко: Вазда други криви... А
Салко: Камо пусте среће.....
сада да виђамо, шта кантар каже.
Радојица: Док смо извукли
/Почиње мјерити један џак који ћебад и хасуре, веће би касно.
му додају кириџије./ Шта је, инСалко: /Свима/ У вас је вавијек
сани, ово? /Пипа вреће/ Џакови
касно. Лијени сте ко ћускије.
су мокри, сви одреда.
Јевто: /оловком прецртаноИлија: /Салки/ Не бој се ништа. Повукла Тузла мрвичак влаге Салки/ Нисмо, не до бог.. Али,
фала Богу, опетке нема великог
у путу.
квара.
Радојица: Бар је теже... Није
Илија: Нема никвог квара!
шекер, ни духан.
Радојица: Ако су џакови уфаСалко: /Радојици/ Језик за
зубе, гурбете. Јесмо ли се наре- тили мало влаге, онако скраја.
дили, да прекријете џакове
Салко: /Већ осорно/ Како
ћебадима или нисмо?
„скраја“, рајетине? /Наглашено/
Радојица: /Салки/: Слушај, То сте накаст учинили.....
молим те, што ћу ти приповиједити...
Грабили ми јучер уз Борију...
(оловком дописано: Одјекује глас
халвеџије, арнаутина, који пролази позорницом: Боже,... Боже...?
Никад краја сагледати...изгорили
од жеђи и ми и коњи.
Салко: Сви сте ви коњи.

Јевто: /Салки/ Не гријеши душе, Салко. Како радили право,
онако нам Бог помогао..... Амин,
дабогда. /оловком прецртаноКрсти се/
Салко: Знамо се, Јевто. Да можете, ви би све наше добро похарали и попалили.

Радојица: /оловком прецртаЈевто: Боже сачувај... Ми чуно- Наставља мирно причу/ Кад вамо Хаџијино добро, ко своје
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рођено..... Он нам је пречи од
Радојица: Чекни, да му намјестим
оца.....
бубреге...
Илија: /Упада/ И од мајке...
Салко: /оловком прецртаноФала му, гдје чуо и не чуо.
Виче одозго, са тезге. Расколачио
Салко: /оловком прецртано- очи/ Откучи, рајо. Ко налети,
преклаћу га ко пиле.....
Гњевно/ Лажеш, кучкин сине.
Станко: /оловком прецртаноПојава IV
Чувши ове ријечи, дотрчи/ Шта
си реко, Салко? Говори!
Хаџија Бојић, Мујо и пређашњи
Салко: /оловком прецртаноУлази Хаџија, чврста корака,
Одрјешито/ Реко: кучкин сине. пун достојанства. Пустио дугу
браду. Обучен је у богато,
Станко: Мени?
златом и гајтанима искићено
Салко: /Виче/ Свима... Још
одјело. За бенсилахом /
потпашјем/ носи кубуру и
васке да се бојим /оловком прецрханџар, оковане срмом и
тано- Смије се/ Фукаро каурска.....
жеженим
златом. (Оловком
Домузине погане.....
дописано: Око главе повезао
Станко: Тако ли збориш, јели.
хаџиску ахмедију.)
/Окрене се/ Браћо, удрите Иза Хаџије ступа момак, Мујо.
нечовјека..... /Јаче/ Удрите
Он својим држањем настоји
подражавати
газду, што дјелује
крвопију.....
комично.
Начини се гужва око Салка.
Сељаци навале према њему, са
Хаџија: /оловком прецртанопсовкама. Салко скочи на тезгу Посматра зачуђено око себе/
са ханџаром у руци.
Шта је ово, људи, у мојој магази?
Јевто: Пробуразићу те, Салко, Каква је фертутма данаске?
ко јарца.

Илија: /Сељацима/ Удрите га,
људи, џаковима, нека виђа, што
су лагани.
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Чим угледају хаџију, кириџије
се повлаче у страну и клањају
до земље... Тајац.....
Хаџија: /Одлучно/ Тако ли се
дочекује Хаџија.....
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Поново настаје шутња. Салко
силази са тезге.

Салко: Чуј ме, ага! Предали ми
власи со..... а она сва мокра. Сама
Кириџије: /оловком прецрта- вода..... И сада ја испо крив.....
но- Клањају се дубоко/ Опрости,
Радојица: /оловком прецртачестити аго... Салко је свему но- Хаџији/ Ето, аго, џакова.
кривац.
Увјери се и сам. Со је суха ко
Салко: /оловком прецртано- барут.
Гњевно/ Лажу, хаџијо..... Ударили
Хаџија: /оловком прецртанона ме као кучке, а све због твога Пипа вреће/ па и није влажна.
мала и добра.
Ово малко не худи.

Станко: Није тако, свијетли
Салко: Хаџијо, гдје ти је памет?
Хаџијо /Показује на Салку/ Он Асли си омутавио прије вакта.
удари на тежачки наш образ и
Хаџија: /оловком прецртанопоштење.
Љутито/ Пази, слуго, што збоСалко: /оловком прецртано- риш.....
Хаџији/ Лаже раја. /Тргне поноСалко: Сто пута си гори од
во ханџар/
њих, кад их штитиш и браниш.
Хаџија: /оловком прецртаноХаџија: /оловком прецртаноСтрого/ Салко, анџар у корице.....
Салки/ Под мојим кровом теби
Да се ниси мако отален.....
нејма више мјеста..... Другу служСалок: Пеке Хаџијо. Власима бу тражи, гдје знаш...
дајеш праву.
Салко: /оловком прецртаноМујо: /оловком прецртано- Иронично/ Аферим, праведни
Комично/ Тежаци имају право. хаџијо.
Салко је харамбаша и највећи
Јевто: Немој, честити аго! Не
зијанћер.
чини тога, ако је због наске.
Салко: /оловком прецртаноХаџија: Готово је. Свак на своју
Муји/ Језик за зубе.
страну... /Салки/ Даћу ти плату
Хаџија: Смирите се, људи. за цијелу годину..... Нека ти је
Какви је кијамет ушо у вас!
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халал... А за дућан потражићу
Радојица: /Хаџији/ Добар је и
бољег инсана и вјернијег слугу. брескаран човјек.

Појава V

Јевто: Збори, Михајло... Казуј
аги сада, ко си и одаклен си.

Латас: /Ступи ближе Хаџији и
збаци са себе гуњ/ Михајло Латас
име ми је, аго. Од доброг сам
Из гомиле сељака издвоји се
младић, веома стасит и пристао рода и кољена: од Латаса из Јање
и ступи у средину позорнице. Горе... Некад сам био и ја поносТо је царски аустријски кадет- ни царски кадет, а сада, што сам?
стражместар, бјегунац из Војне Војни бјегунац..... бескућник.....
крајине, именом Михајло Латас, роб. Али за службу и посо увијек
који ће доцније, послије десетак сам осто оран и спреман... Зато,
и више година, постати чувени добри Хаџија, ако знаш, шта је
турски војсковођа, Сердарневоља и глад, узми ме за вјернога
Екрем-Омер-паша. Латас је
свог слугу.
одјевен у кадетску униформу,
једино (оловком дописано:
Радојица: /Хаџији/ Учини севап,
што још) има преко плећа
аго.
пребачен широки сељачки гуњ.
Хаџија: Валах-билах, лијепо
Гологлав је.
зборите, људи... што јест, јест...
Латас: /Не клања се/ Честити Али ко ми јамчи, да овај путник,
аго, нови слуга ти се нуди.
овај бјегунац, није починио какХаџија: /Окрене се кириџијама/ во убиство ил тешки неки зулум
Ко вам је, кириџије, чудни овај с ону страну међе..... Како да га
примим у поштени свој дом?
хинсан.
Михајло Латас и пређашњи
Мелодрам бр. 3

Латас: У мене тајни нема, мудри
Илија: Право да кажемо, аго,
нашли смо га жедна и гладна у Хаџијо. Мој живот је сваком отпуту. Рад севапа узели смо га со- ворена књига.
бом. /Слијеже раменима/ А сада,
Јевто: Виђаш ли, аго, да сушту
Бог ти, а душа ти.
истину збори.
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Латас: Рећу вам по души, како
је било..... Строге регуле у царскј
служби одавно су ми тровале
живот. Подносит стегу и понижење
даље нисам мого. Свако јутро
доносили ми је на уздарје нова
искушења..... И када је цесар, поврх
свега, старога мог оца казнио
губитком официрског чина и
тешком тамницом: прекипи тад
у мени..... Одлука паде тешка.....

Латас: Хвала ти, свијетли аго,
свога поштења, Боже здравља, ја
ћу доказ дати. Јер сумња је често
била мати несреће многе и тешког
зла.

Салко: /Хаџији/ Асли је нека
протуха, бараба, када он бјежи
из свог вилајета, да мени отме
крух из гладних уста.

си улема, не би љепше казо. Ако
си на послу, чуст и спреман тако,
добро ми дошо. У службу те примам.

Хаџија: Момче, паметно збориш. У животу, одиста, тако бива. Видим ти на челу, оловком
прецртано- записато стоји:
искуство и мудрост.

Латас: /Огорчено/ Узалуд ми,
Радојица: /Латасу/ Шта ће од аго, све знање и воља. У царској
старца, жалосна им мајка.
служби, за ме не бјеше напредка
Латас: И једне ноћи побјегох ни среће.....Не жалим тога..... Јер
из Задра, оловком прецртано- круна свих тежњи и надања мојих
града на мору, гдје бијах на служ- одувијек је била, да ступим у
би у последње доба. Напустих службу вашега султана, свемоћног
своју мајку, презрех љубав: олов- и силног, оловком прецртано- и
ком прецртано- срца болна... и кренем у борбу за његову побједу
војничку част погазих, оловком и славу, и триумф Ислама, узпрецртано- шта више. Потјере, вишене вјере.....
тада, да су ме стигле, смртна ме
Хаџија: /Радосно/ Аферим,
казна не би мимоишла. Али срећом, оловком прецртано- Латасе
ево ме, аго, здрава и чила, пред (оловком дописано: Михајло).
кућним твојим прагом.
Што рече све је жива истина. Да

Хаџија: Не гријеши душе, СалЛатас: Све што замислиш, аго,
ко. Не куди човјека! Није он крив ја ти умијем. Знадем водити трготвоме злу, већ луда твоја глава. вачке књиге; најтеже рачуне пра39
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вим као од шале. Сликати умијем
Латас: Хвала ти, честити гоко прави молер. А буде ли по- сподару. Твоју кућу штоваћу ко
требе, оловком прецртано- за- своју рођену, твоју чељад бранићу
што да не, могу и дрва цијепати. боље него своју.
Свршетак мелодраме бр. 3.
Радојица: /Латасу/ Живио мој
Мићо! Ево ти братске деснице. /
Радојица: Када имаш срца за
Рукује се с њиме./
сироту, побрини се, аго, и за наСалко: /Хаџији/ Зар не видиш, ске. Далеко је од Тузле, а ми смо
да лаже све што збори, швапска ти огладњели ко вуци.
ухода тајна. Ријечи су му као
Хаџија: Аферим, Раде! Што не
мелем благе, ал поглед му бритки рече прије? Из моје куће нико до
ханџар..... Чувај се, хаџијо!
сад није изишо гладан, па нећете
Хаџија: /Љутито/ Доста је и ни ви. Вечерас, тако ђутуре, сви
сте моји мусафири (оловком дотвога. Иди ми, Салко, с очију.
писано: гости)
Салко: Пеке, газда. Немој да
Радојица: /Одушевљено/ Жити пошље резил /оловком дописано: жао/ буде. Јер баксузлук ти вио нам, Хаџијо, хиљаду година.
се у кућу шуља. /Окрене се ЛатаХаџија: /Кириџијама/ Реците,
су и пријети/ Упамтићеш мене, момцима, да поставе за вас велишвапска уходо. /Нагло оде./
ку софру под орахом. На мераји
Хаџија: /Одахне/ Нека ми се залогај је слађи.
скино с врата..... шућур Алаху..... Један од кириџија оде у чардак,
/Латасу/ А ти, Михајло, чуј ме остали се почну разилазити по
дворишту, али остају на
сада: твоја ће дужност бити, да
позорници.
ми као момак помажеш у дућану.
А када устреба, радићеш безбели,
и слуганске послове у кући. Изим
Појава VI
тога, мораћеш, гдјекада, научаМустајбег, слуге, слушкиње и
вати моје нејаке синове рачунању
пређашњи. Доцније и Мујо.
и шарању на ћагету.
Измећарке /слушкиње/ износе
ибрике с водом и легене. Преко
40
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рамена пребациле пешкире.
Прилазе кириџијама и посипају
свакоме руке с водом,
придржавајући леген испод
њих. Потом додају пешкире.
Истовремено момци /слуге/
простиру под орахом серџаде и
намјештају велику софру, за
којом ће се гостити кириџије. А
пред магазом стављају на
ћепенке пешкуне и миндере. Ту
ће Хаџија са својим гостима и
хабабима кахвендисати.

тобом на дому ни старо ни младо.
/Мустајбег сједа. Хаџија удара
дланом о длан./ Донесите момци
кахву и чибуке. /Виче кириџијама/
Софра је постављена, људи, Бујрум.
Учините себи сваки рахат, као да
сте у својој кући. /Сједа на шамлију
поред Мустајбега и за сво вријеме
пребире теспих /бројанице/.

Хаџија: Остани, мало на мухабету. Отур болан. Не плаче за

Мујо доноси на табаку двије
ђезве каве и филџане, затим

Мустајбег: /Хаџији/ У твоме
дому ко да је весеље!

Хаџија: Код добрих људи и
Мустајбег: Акшам хаирла,
кућа и душа вазда је весела.
Хаџијо.
Мустајбег: Знам, Хаџијо. Али
Хаџија: Хаир аслун, које добро,
ово није обично весеље. Ко да је
Мустај-беже?
пир у кући!... Ко да је дернек!
Мустајбег: Шиље ме бабо. ТреХаџија: Слутиш, бели, на добро.
ба нам 50 ока соли за сермију.
Ако није данаске, биће, шућур
Хаџија: Аферим, Мујо. Послаћу Алаху, и то једном.
ујутро. А како ти је бабо са
Мустајбег: Безбели. Ћерка ти
здрављем?
је процвала ко зумбул у прољеће.
Мустајбег: Није баш најбоље. Таман за удаје.
Не ваља..... и готово!
Хаџија: Моја Најима? Нека је,
Хаџија: Шта ћеш? Године су беже, није ми тешка. Једна је она
притегле. Он је, чини ми се, де- у меника.
сетак година од мене старији.
Мустајбег: Оловком прецртаМустајбег: /Расијано/ Биће да но- Пеке (оловком дописано: Е,
је тако, Хаџија. А сада моро би то је башка), Хаџијо..... Твоја
натраг кући, јер скоро ће мрак. воља.....
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чибуке, па их меће на пешкун,
поред Хаџије. Док Хаџија
налијева каву, себи и
Мустајбегу, одазива овај Мују у
страну.
Крадом, да не види Хаџија,
Мустајбег вади из џепа турунџе
и локуме и предаје Муји. Овај
одмах схваћа, у чему је ствар,
пошто ово није први пут, да
носи својој господарици
пешкеш од Мустајбега.

Мустајбег: Знам Хаџијо, све је
то лијепо. Али кад сам угледао
тога оловком прецртано- туђина
(оловком дописано: јабанџију),
мене обузеше чудне неке слутње.
Бојим се, да нам он не донесе још
какву несрећу.

Хаџија: Клони се, Мујо, црних
мисли и стријепња. Ведрина нека
ти засија у души. /Дигне поглед
небу/ И онако, само оно бива, што
Мустајбег: /Муји/ Однеси пеш- Алах драги нареди.
Док двојица разговарају
кеш лијепој Најими. Од мене јој
кириџије се окупљају око
максуз селам. /Враћа се Хаџији/
постављене софре. Михајло
Мујо: Не бери бриге. /Одлази/ Латас се налази међу њима, али
вазда на видном истакнутом
Хаџија: /Мустајбегу/ Деде,
мјесту.
беже! /Пружа му филџан/ Бујрум.
Јевто: /Кириџијама/ Помолимо
Мустајбег: Фала, фала. /Одједаред
се тргне/ Шта виде моје очи, аго? се, браћо, Богу.
/Показује на Латаса/ Ко бјеше онај
Кириџије: Хоћемо, ако богда.
чудни инсан?
/Крсте се/
Хаџија: Мани га, Мујо... Убога
фукара..... Узо сам га за слугу. Он
ти је оловком дописано: , бива,)
бјегунац из каурске, цареве војске.
Мустајбег: /Узбуђено/ Не збори, Алаха ти! У Шваби зар вјере
имаш1
Хаџија: Одбаци, беже, мржњу
и завист. Севап не зна за људске
међе и границе.
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Рецитована молитва бр. 4
„Господе, Боже велики, који си
сатворио
Небо и земљу свемогућом
својом снагом,
Благослови нам дом, нашу
породицу,
Дај нам житног рода и мушког
плода,
Здравља и весеља.
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Сачувај нас сваке муке,
душманске руке,
Биједе невидовнице, напасти и
сваке жалости.“

Радојица: Друже, Мићо, што
си се сакрио? Која ти је голема
невоља? Да ти није на ум пала
драга?

Јевто: /Крсти се, а за њим сви
Јово: Пусти човјека у миру.
остали/ Амин.
Козна, какве га невоље тару.
Илија: Помози Боже!..... Сједајмо,
Латас: /Замишљено/ Казаћу
браћо. /Посједају сви. /
вам истину, браћо..... Није мени
Момци стављају усред софре и
ленгер с печеним јањетом,
чиније сира, сахане цицваре и
свежњеве младог лука. Затим
доносе курузу и пшенични
крух.

Радојица: /Сијече ханџаром
јање./ Чини ми се појео би вола.
Станко: Додај ми, Раде,
шпињетак и башуну.

нидокакве драге. Већ ја бринем
за остарјелу мајку.
Радојица: /Пружа му плоску/
Мићо, брате, потегнидер мало.
То ти је лијек од сваког дерта и
туге.
Латас: Фала ти, Раде. Не могу
ни јести ни пити.

Јово: /Узима плоску/ Могу ја.
Помози Боже! Наздравимо, браћо,
Јевто: Мени мало ребарце и
да нам буде лакше. /Испија/
плећку.....
Јово: /Глади плоску ракије и
диже у вис/ О, помози Боже, ја
лијепе ракије. Наздравимо, да
нам буде у дому сваки берићет и
задовољство. /Натеже плоску и
додаје Јевти./

Појава VII
Мара и пређашњи

Око софре послужује осим
момака и Мара, дјевојка коју је
ага довео из села, Врбање. Она
Јевто: Амин, дабогда. /Испија/ је једра и здрава, добро урањена
у агинској кући... Док Мара
Илија: /Латасу/ Узми, Мићо,
обилази са тепсијом пите /
мало браветине... Од мрснога зељанице/ око софре, кириџије
ведрија је душа.
ју прождиру очима, које се
цакле од пића.
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Радојица: Не обилази ме, МаЈово: /Диже плоску/ Наздраро, вјере ти.
вимо, браћо, да нам буде лакше /
Мара: Нећу, Раде, гдје би за- глади плоску и пије/ помози,
боравила таквог момка? /Служи Боже.

Радојицу питом, а потом нуди
Радојица: А сада, браћо, да
даље госте/
запјевамо нашој дјевојки.
Јевто: /Уздахне и лупа се у прса/
Мара: /Љутито/ О коме то
Ја пусте младости и здравља.
зборите? Ко је ваша дјевојка? Није
Радојица: /Јевти/ Ко ждреби- Мара ничија, до своја па Божија.
ца..... Што ти је, рећи: наочито и
слаткорано чељаде! /Успори говор/
Очи су јој ко у вола. У сваком
образу има пола оке...(оловком
дописано: добра... ко кру...)
Јово: Благо Хаџији..... Барем
знаде, зашто је рани и облачи.
Мара: Ћути, убила те шљивова
грана, дабогда.

Радојица: Деде, људи, запјевајте.
Кириџије: Пјевају.
Мушки збор бр. 4 а
„Чија је оно дјевојка,
што рано рани на воду
што носи фесак над оком
и плете косу широко.“
„Оно је моја дјевојка,
што рано рани на воду.

Јово: Не ваља вам пјесма, браћо.
Јово: Душе ми, волим те, Маро.
Радојица: Шта би ти шћио, ако
Слађа си ми и од меда и од шекера. Прикучи се, ако знаш, што је Бога знаш.
севап.
Јово: /Пијан/ Сад ћеш виђети.
Мара: /Јови/ Откучи, гољо..... Ово је нешто за Маре. /Пјева/
Није ово кметовско /Показује на Пјесма аcapella за бас соло, бр 4.
себе/
б
Радојица: /Маше главом/ Баш
је шјемењак..... Набујало му срце,
ко самун.
Станко: /Гледа Мару/ Чудна
добра у другога.
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„Гон’ говеда, Маро моја,
Гон’ говеда, бор зелени,
Гон’ говеда’, гдје је шума густа.
Ој!
„Бери љеље, Маро моја,
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Бери љеље, бор зелени,
Бери љеље, да се коликамо. Ој.

А баш нам они пропаст и свако
зло спремају.

Мустајбег: Каур вазда сања
Радојица: Пуста грла. Чује се
Немањића царство и уз гусле пјева
на крај Бања Луке.
у потаји: о Мишару пољу. /
Јово: /Раздрагано/ Маро, јање
Наглашујући/ А тамо нам погибе
моје. Оди ми вамо. Теби сам пјевао.
Кулин-капетане и са њиме храбра,
Мара: /Смије се/ Причекај, док сва босанска војска..... Све под
се не вратим... /Оде/
избор јунаци и делије.
Хаџија: Књиге кажу: царства
се ређају. Пошље нашег, њином
Појава VIII
царству хоће вакат доћи..... Ти,
Сафет – ефендија и пређашњи.
Сафете, рече, да су кано дјеца, а
Сафет: /Улази/ Мерхаба, (олов- на млађим вазда свијет остаје.
ком дописано: здраво-мирно)
Сафет: Ето и Падишах њима
Хаџијо. /Мустајбегу/ Како кеиф,
даде праву: пред законом да смо
беже? /Обојици/ Позво се и ја на
наједнако. Може ли тако, аго?
теферич.
Мумин и јаретин, да су набараХаџија: Нека си дошо, мој Са- ба!!!.....
фете. Отур с нама.
Мустајбег: /Огорчено/ Султан
Сафет: Хоћу, Хаџијо, за то сам Махмуд II посла нам Алии дошо. Какав је то акшамук код Џелалудин-пашу, џелата наших
тебе. /Показује на кириџије/ А ко најбољих синова, наших триста
су ти, (оловком дописано: бива оџаковића, (оловком дописано:
ови,) мусафири?
Изгибоше насред Сарајева) жаХаџија: Кириџије довезле туз- лосна им мајка. Може ли ишта
лу /со/, па ко мишљах: реда је, да грђе да буде, аго?!
их почастим.

Сафет: О Туркуше, нек им Алах
Сафет: Безбели. За што си ага суди. Побише нам (чак и) храбре
и хаџија /сједа/. Кад гледа инсан јањичаре. Од трбуха (бели) пред
ову ришћанску рају, реко би: јањци собом не виде.
јали дјеца. Нико бољи ни питомији.
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Мустајбег: Пламти царство на Два јој ока два бистра извора.
Обрвице морске пијавице,
све четири стране. Москов води
Бијели зуби два низа бисера.“
на Стамбол-град силну војску и
топове. Раја се буни у свим
Латас: Када би била таква, ко
вилајетима. Ко ће сада Туркуше што пјесма каже, не би се жалио
бранити? /Одговара/ Каури?
рад ње потурчити. Па макар изХаџија: /Гледа у небо/ „Ничији губио бјелу своју душу.

ум не може да сагледа путе АлаРаде: /Изненађено/ Због
хове
п р а в е д н о с т и . “ дјевојке?... Шта рече, јадан?
Еtehijatulillahivessalavatu vet tajjibat..
Латас: Не замјери, Раде. Шала
Власт и господство Богу припада
је само била..... Ако ни за што
њега треба само поштовати.....
друго, а, оно ради мајке, коју
Момци доносе из чардака два нјавише волим, не би преврно
велика фењера. Један стављају вјером..... А мајка ми је, знадеш,
пред магазу, а други вјешају о
велика богомољка.
дрво, код софре.
Јевто: Тако говори, брате слатЛатас: Богати, Раде, а ко би
ки.
Најима?
Раде: Каните се, браћо, полиРадојица: Чуди ме, да ниси чуо
тике. Доће вријеме и томе... Рађе
за њу?
наздравимо мало и запјевајмо.
Латас: Данас први пут у живо- Може ли весеље без пјесме? Пјесма
ту.
је преча и дража од свега. /пјева/
Радојица: То је Хаџијина
јединица: Најима. Најљепша
дјевојка у шехеру. Чак су јој и
пјесму спјевали. /Гласније/ Дете,
момци, за мном, да чује и Мићо.
/пјева/
Пјесма за тенор соло бр. 5.
„Висока је ко танана јела,
Румена је ко румена ружа,
Два образа два ђула румена,
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Пјесма за тенор соло бр. 6.
„Хај, одметла се одметница
Мара,
Хај, одметница Мара,
у Хајдуке преко Бања Луке, хај.
Три године, аман, харамбаша
била.
Кад четврта година настала,
Хај, година настала,
Лијепу Мару заробише Турци,
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Па је воде шехер Бања Луци.“
Јевто: Жив нам био, брате Раде. Та ти ваљаде.
Станко: Што сте стали, браћо!...
Помози Боже! /пије/
Раде: Бог ти помого. /Пије/
Чујте, дружино драга. Реда би
била наздравити домаћину. Од
васке се нико не присјећа.
Станко: Хајде ти, Јевто. Ти
најбоље умијеш.

Ћери ти се поудале, синци
поженили.
Био ти клас ко попов штап,
Био ти сноп колик поп,
Стрњика колик врљика.
Ко ти био душманин,
У лули ноге прекрстио,
Кроз камиш се провлачио,
Тањи од конца, црњи од
лонца.....
Бог нам се дао вазда у твоме
дому веселити,
А туђега добра не желити.....“

Помози Боже! /Пије из плоске/
Јевто.: Друго је на селу о слави
Хаџија: Аферим, Јово! Фала
наздрављати, а друго, вође, пред
Хаџијом..... Ето, Јове! Он је ти. Што реко, нека се испуни и
мени и теби.
слободнији.
Јово: Дабогда, аго!/Опет наЈово: /Мало ћеифли/ Добро,
браћо! Ја, валај, хоћу. /Прилази теже плоску/ А сада, лијепи мој
Хаџији са плоском у руци. Накашље Хаџијо, деде испиј и ти једну.
се./ Газдо, чуј ме... Хтио би ти на- Мени за хатор.

Хаџија: Не могу, Јово..... Није
здравити, ако ти није штогод
нам пиће у закону.
зазор.
Јово: Душе ти, аго, наздрави.
Хаџија: Није, Јово! /Доброћудно/
Баш имам велики мерак, да чујем Нека је сав гријех на моју душу.
Макар се ја у паклу окретао на
праву сељачку здравицу.
Јово: /Мало чека и накашље се ражњу.
поново/

„Фала, драги домаћине,
Који с’ нас позво у овај дом.
Бог ти дао дуго поље, оштро
гвожђе,
Млади момака и плави волака.

Хаџија: Не могу, болан.

Мустајбег: /Љутито/ Гони отален.....
Јово: Не слушај, Хаџијо, овог
зелембаћа. /Показује на Мустајбега/
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Већ ти натегни мало. Па ћемо се
Мустајбег: Причекаћу, док изако богда здравља и ородити. драви бабо, па ћу мјеркат за себе
Зашто ми не би дао Мару за жену? дјевојку..... На Крајини, зар их има
Сафет: /Осорно/ Сиктер, вла- мало?.....
ше! Откучи од нас.

Хаџија: Хајде, Јово, врати се
дружини. Прешо си преко ћизе.....
Јово: Хоћу, златни газдо. Како
год ти наредиш, мени је право /
Оде натраг на софру/

Сафет: Пожури се, момче,
тражи себи пара. Није добро
зими самовати. Срећа прија, кад
се дјели с киме, у друштву се
лакше тугује и смије..... А, безбели, и пјева..... Како би било, да
се и наша чује, Хаџијо. Нека види
раја, шта је пјесма и севдах.

Сафет: /Гледа за Јовом/ Ко
хајван... /Хаџији/ Али опет добро
Хаџија: Деде, Мујо, пусти хаваз.
ти жели кириџија, Хаџијо..... Од жеље да чујемо.
Спремај мираз за Најиме.
Мустајбег: Нешто ме пече у
Хаџија: Ама, није силе за њу. грлу.
Нека је код матере. На данашњем
Сафет: Баш сада нашо, да те
вакту тешко се намјерити на доброг инсана и поштена човјека пече /Показује на чардак/ А виђаш
ли, свјетло на пенџеру? Тамо су
(момка).
хануме... Чуће те дилибер-Најима.
Сафет: Куд ћеш бољег од овог
Мустајбег: /Радосно/ Најима?
нашег Мустајбега. Ем згодан /
богат/ ем хубав.
Сафет: (Хајде)Деде, чуће. ИзМустајбег: Не збори тако, дигни танко, гласовито.
ефендијо. Треба најпрве питати
Мустајбег: Ето, валај, кад се
ђевојку, па кога она бегенише.
мора..... /пјева/
Хаџија: Тако је, Мујо. Нека и
она своју каже.
Сафет: Не питај никад, већ
узимај, беже..... Зна ли женско ког
јој срце жели?!
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Пјесма за тенор соло бр. 7
1.
„По мјесечини крај шимшира,
Туј ми се шеће мој ђидија.
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У руци му тамбурица
седефли.....
-Хор: Седефли.....
„Ситно куца, јасно пјева: Чујеш
ли?
-Хор: Чујеш ли?
„Нано, зове ме. Оф аман, аман,
аман,
Под шимширом на диван, оф
аман.“

Хаџија: /Мустајбегу/ Е вала ти
јуначко грло.

2.

Мустајбег /узима ружу и
мирише/(: Ко душа)

„Од јесени до јесени,
Хајкуно мила, бјежи мени.
Да ти љубим бјело лице
румено...
-Хор: Румено.
Па да буде моје срце весело...
-Хор: весело.
Ајко, волим те. Оф, аман, аман,
аман,
Дођи мени у акшам, оф аман.“

Сафет: Најљепше ти је ситан
хавез. Ни ћемане, ни шаргије, ни
саз нису му равни.
Пред Мустајбега пада црвена
ружа са пенџера чардака.
Сафет: Беже, шаљу ти хануме
ђул.

Хаџија: /Мустајбегу/ Хајде јоште
једну, ама мераклијску.
Мустајбег: Не могу више.....
Изгоре ми грло.....
Са чардака чује се, као одговор
на Мустајбегову подокницу,
растегнуто пјевање ханума, уз
пратњу хармонике. Звуци
допиру као из даљине.

3.

Пјесма за женски збор бр. 8.

„Хајкуно мила, мој сумбуле,
Од севдаха ми срце изгоре.
Реци мени, Ајко мила, волиш
ме,
-Хор: Волиш ме,
„Да ми срце од севдаха не вене...
-Хор: Не вене...
„Ајко, реци ми. Оф аман, аман,
аман,
Да не венем узаман, оф аман.“

„Лијепа ти је у Алаге љуба,
Те љепоте у свој Босни нема.
Залуд њојзи сва љепота њена,
Кад Алага на њу и не гледа.
Већ он љуби Омерово злато
Ко-је-но је у кавезу расло.
Нит је видло сунца ни мјесеца,
Нит знаде на чем жито
расте.....“
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Усред ове пјесме мјесечина
обасја цијело двориште.
Кириџије, аге и бегови, зграде,
затим дрвеће и мека трава, и
најзад, агин чардак са демирлипенџерима, све добија
неодређен шимеричан изглед,
као виђено и доживљено у сну.
Музика допуњава овај чаробни
призор. Она је пресићена
безименим неким дертом и
севдахом, пуна оријенталног
фатализма и обојености.
Мелодрама бр. 8.а.
Латас: /Станку/ Пјева ли то,
вјере ти, Хаџијина ћерка?
Станко: Не питај никад за
женску чељад! Заклаће те Турци
као јање, ако им дарнеш у буле.
Јевто: Чувај се, Михајло. Не
шали се главо.
Латас: /Усхићено/ Најимин
глас.....
Станко: Шта ти је, брате слатки?

прецртано-у сјају и неслућеној
љепоти..... Снивао сам често о
ноћима свјетлим, када мјесец
сребро излије и проспе на танко
минаре и сараје бјеле, на мошеје
и безистане, на конаке и високе
чардаке оловком прецртано-и
око њих на зелене хумке и мирисне башче, гдје се тавни чемпрес
издиго пут неба, а страсни ловор
уздише и жуди, гдје шимшир
скрушено о вјечности снива и
алое спушта своје лишће тужно
низ голе хридине.......... Шта бих
дао тада, да сам каквим чудом
смио лице сагледати, оловком
прецртано-само, бајне неке
љепотице, прозирно и чисто, што
је само харем за решетком скрива, сагледати њене бадем-очи
смарагдовог сјаја, трепавица
росних ко у зору цвијет, чији
осмјех је мекши од сваке кадифе
и топлији од мајчине руке, чија
снага се превија и њише у ходу,
као мирта на дашку маестрала,
чији поглед оловком прецртанозадире у душу и жеже ко подневно сунце, да ти спомен на њу
тугује и блуди...........

Латас: Од младости ране, маштао сам вјечно о тајинственом
Истоку, о Стамболу оловком
прецртано- граду, што се оловком
Латас: И слушао сам, негда, у
прецртано-на Босфору, чаробном
и бајном, над валима мора, из- љетима раним, испод бедема
дигао, ка златна круна оловком оловком прецртано-древних
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успаваног града, пјесме севдаха
и тајних јецаја, са туробних барки и лаких кајака, што клизе на
валу и плове тако, незнано куда,
оловком прецртано-путањама
чежње и вјечне љепоте, између
сребрног неба и зачаране воде........

моћног Падишаха, у Стамбол.
Тамо је стекао славу и чувени ваш
земљак, Мехмед-паша Соколовић.
/оловком прецртано-Тише/ И
тако је Стамбол постао мета мојих
дјетињских надања, симбол жуђене
славе, оловком прецртано-љепоте
Раде: /Латасу/ Баш си мераклија и господства, уточиште моје
на буле. Султанов харем не би те чежње за суђеном..... непознатом
дјевојком.
могао умирити.

Јевто: Наздравимо, браћо, за
Јово: На моју душу, учевно
збориш..... Нисам ти, побратиме, добро и сваку срећу нашега путника? Хаџијиног новог момка,
ни једне ријечи разумио.
дичног нам Михајла. /Пије/
Латас: Не замјерите, браћо,
Латас: Хвала. Бог вас наградио,
што оволико причам. Нешто ме
стално гони, оловком прецртано- добри људи.
стално сили, да се исповједим
пред вама........
Појава IX
Као дијете још, жудио сам за
влашћу и господством и та ме
осјећања, ево, прате, кроз цијели
живот. У царској служби, знате
и сами, нисам имао среће. Оловком прецртано-Тешка судбина
старога мог оца одузела ми је и
посљедњу наду. Шта сам могао
да чиним?..... Остати у гладној
Лици, да умрем као граничарски
капетан? Радије смрт..... Пустоловно срце вукло ме је у далеки
свијет, у ново и непознато. /Одлучно/ Хоће ми се у престоницу

Мара и пређашњи
Мара прилази софри и диже са
ње празне чиније и сахане.
Јово: Маро, гдје си, жива жељо?
Ђе си, љубави.
Мара: Остави ти оловком прецртано- мене (оловком дописано:
Мару) на миру!
Јово: Бога ти, би ли се удала за
ме?
Мара: Рађе би скочила у Врбас..
За таквог гољу.
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Хаџија: Ко су, да су, нека дођу
Јово: Немам среће, браћо, код у сабах.
Мујо: Они веле, да имају важцура. Остарићу ко момак. /Уздахне/ Ђе ћу морати отићи у ну поруку за тебе. Од кајмакама.
Закон је закон.
калуђере. /Пјева/
Јевто: Та ти ваљаде, Маро!

Пјесма a capella за соло бр. 4.
„Стери пређу, Маро моја,
Стери пређу, бор зелени,
Стери пређу, да се
ваљушкамо.....
Ој“

Појава X
Мујо, а одмах потом заптије,
момци и слуге, народ и
пређашњи.
Пјесму прекида нека граја и
топот иза позорнице. Хаџија,
Сафет, и Мустајбег скачу, док
кириџије остају сједећи око
софре. Ипак и они упиру
бојажљиве погледе у дно
позорнице. Латас, оловком
прецртано- једини од њих
(оловком дописано: међутим),
устаје, и чека, шта ће се десити.
Из чарадака излазе журно
момци и слушкиње. Женске
главе виде се изнад решетке на
пенџерима чардака.
Мујо: /Узбуђено/ Газда, стигле
заптије под оружјем и питају за
тебе.
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Хаџија: Кад је тако, пушћај их
овамо.
Мујо оде.
Сафет: /Мустајбегу/ Проклете
Туркуше..... Не дају инсану ни у
ноћи мира.
Латас: /Пришао ћепенку/ Хаџијо,
ако дође до шака, ја ћу те први
бранити.
Улазе заптије са фењером у
руци и шишанама о ремену. За
њима нахрупи народ.
Заптија: Мерхаба, Хаџијо! /
Приноси руку грудима ?, челу у
знак поздрава./
Хаџија: Које добро, Суљо?
Заптија:/Строго/ Шаље ме
кајмакам.
Хаџија: Пеке..... Па шта хоће?
Заптија: Послушај, честити
аго. Стигла пријава од твог момка, Салке.....
Хаџија: Није више мој.....
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Заптија: Нисам чуо, Хаџијо.....
Еле, пријавио Салко, да се у твоју
поштену агинску кућу увуко
швапски офинцир и пребјег,
неки Михајло. И кјамакам наредио, да га намах доћерамо пред
њега.
Хаџија: Понајлак, Суљо... Иди
ти натраг кајмакаму и питај, шта
хоће он од човјека.
Заптија: Аман, не збори тако,
честити аго. Не смијем брез Швабе натраг... Убиће ме кајмакам.
Хаџија: Пеке, Суљо. А што ће
му Швабо, Алаха ти?
Заптија: Рећу ти, Хаџијо, право. У задњи вакат прелази нама
много швапских ухода, шпијуна,
како они веле, из Војничке
крајине..... И, отојич, стиго нам
ферман, да морамо све бјегунце
пофатати и бацити у тамницу.....
Ето, ти, Хаџијо, због чега смо
дошли.

Тако ми здравља, тако ми мајчиног
живота, а он ми је најдражи и
најскупљи на свијету..... Ево Хаџије,
ево кириџија, с којима сам овамо
дошао, сви они знаду, ко сам и
одаклен сам.....
„Усред глухе и мркле ноћи
пребацих се преко древних бедема Задра, оловком прецртанограда на мору. Царске страже
сретно минух. Живот ми бјеше
тад играчка случаја и ћефа.....
Море је стењало за мном као неман, грдна и злокобна..... Сјене су
плазиле тмином, сретале ме језиве
авети. Презах од живих и мртвих,
шта више.
Кроз шикаре и преко оштрог
стјења посртао сам тако, кријући
се као звјерка, крвав и измучен.....
Најзад, трећег јутра, би ми судба
склона. У сјају јесењег сунца,
оловком прецртано-у хиљаду
живих боја, угледах са бријега,
минарета џамија многих...........

Хаџија: То ли је, даклен..........

Чује се у том часу глас мујезина
Заптија: /Кириџијама/ Ко је од са високе мунаре Ферхадије, који
је учио јацију.“
васке Мијајло?
Мелодрам бр. 9.

Латас: ... оловком прецртано-и
Латас: /Заптијама/ Ја сам, добри бијеле домове са доксатима и
људи. Али, знајте, да шпијун ни- шиљатим крововима, усред
кад био нисам, нити ћу бити..... цвјетних башча, витих
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јабланова.......... И као да се сноЗаптија: Није ти га мајка рова родих..... У свијести ми сину дила.
тада, да сам ступио на тло БоснеХаџија: /Виче/ Станте, људи.
поносне и да газим груду јуначке
Свршетак мелодрама бр. 9.
Крајине..........
А даље, знате и сами, нашто
дуљит причу.
Хаџија: /Латасу/ Много си препатио, мој јуначе.
Заптија: Нема фајде, није му
ласно било. Али ја му не могу
помоћи. /Латасу/ Швабо, хајде с
нама кајмакаму. Не оклијевај
даље...........

Појава XI
Најима и пређашњи
Одједаред, кроз скупљени
народ, просијече себи пут
Најима, лијепа Хаџијина ћерка.
На њој су свилене, шуштаве
димије, копаран и кадифени
јелек. На глави носи јеменију с
керицама. Испод јеменије
спустила је дуге плаве
плетенице.

Латас: Честити аго, тако ти
пророковог закона, не дај ме од
себе. Предаће ме ваше власти О Најими могло би се да каже
исто оно, што народна прича
натраг ћесару. А знадеш, ваљда,
вели
за цареву ћерку: „сија цура
и сам, шта стиже оног, ко изда
ко сунце жарко, сва златна“.
царски барјак........
Мелодрам бр. 10.
Хаџија: Странче, не бој се ниНајима: Бабо.....
чег. У мојој кући не смије ти
фалити ни једна длака са главе.
Хаџија: /Изненађено/ Откуд
Заптија: Јок, Хаџијо. Кајмакам ти , ћери?
је наредио, да га морам вечерас
Мустајбег: /За себе/ Најима
жива или мртва довести њему.
овђе?
Сафет: Предај га, аго, брига те.

Најима: /Стидљиво/ Бабо мој
Мустајбег: /говоре у исти мах/ драги, опрости, што те молим.
Што да га ти браниш? Ко ти је он? Не дај да гоне незнаног делију....
Прогутаће њега помрчина густа.
Сјети се, да и њега чека и воли,
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стара мајка, а можда и бабо, ко но-Латасе (оловком дописано:
што ти сад мене. Смилуј се на Михајло), Сједи мирно туде, док
младост, на његову снагу..... Зашто се не вратимо с хабером.
да мајка изгуби сина?!
Заптија: На твој ризик, нека
Хаџија: Не мјешај се, Најима. је, аго.
То је моја брига.
Хаџија, Сафет, Мујо с фењером,
Латас: /Преклињући/ Умрло
ми, аго, што ми најмилије, оловком прецртано-младости се
своје лијепе не наносо, ако сам
ти швабина ухода.
Сафет: Није му вјеровати.........
Хаџија: /Латасу/ Не бој се ,
Михајло..... Прије би русу главу
положио, него што би те издо
кајмакаму. Умјесто тебе идем сам
до њега..... Не брини ништа. Дубока је /показује на џеп/ у Хаџије
ћеса.

заптије, и окупљени народ,
осим неколико момака, одлазе.
Сељаци се враћају на своја
мјеста, под орах.

Пред рампом позорнице остају
Најима, Латас и Мустајбег.
Мустајбег: Мене чуди, поносна Најима, не могу се доста начудити, да ти бриге бринеш за
тог каурина... Ко да ти је за срце
прирасто.

Најима: /Горко/ Не стидиш се,
зар, беже, клевете просипат..........
Упамти добро, да са тобом збори
Јевто: Бог те благословио и агинска ћерка, хаџијина јединица.
наградио, Хаџијо. Милоснији си Образ је у ње скупљи од свега на
и од самог Хаџи-Ђеде.
овом дуњалуку бјелом..... И од
Латас: Хвала Вам, добри људи. самог живота.........
Латас: /Мустајбегу/ Свијетли
Најима: Немаш рашта, млади
јабанџијо. Рад севапа то смо учи- беже, не замјери мени... Твоме
нили, рад севапа и рад господ- неспокојству нисам био рад. /
Одлази/.
скога твога рода и кољена.
Мустајбег: /Њежно/ Најима,
Хаџија: Људи да идемо..... Понесите фењер..... /Сафету/ Хајде душо, не гледај за њим. Не гледај
и ти самном. Нека нас је више. / за каурином.
Латасу/ А ти, оловком прецрта55
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Најима: Не срди се, беже. „Ако
сам га оком погледала, ја га нисам
срцем севдисала. Очи... гледају
свакога“.
Мустајбег: /Немоћно/ Виђам
већ, шта је......... /Топло/ Ти не
хајеш за ме, нити питаш, што ми
вене срце од севдаха. (Оловком
дописано: Нити знадеш моје
дерте, моје јаде и уздахе.) Сву
ноћ, болан, твоје лице снивам..........
оловком прецртано-Ослушкујем
ријечи са твојих усана..... и
милујем, сретан, бјелу твоју руку.....
А када се тргнем из сна и пробудим, у страху, да ће твоје очи
други гледат и мрсити русе твоје
косе, збацим махнит свилене
јоргане и јастуке меке гризем од
големог јада..........

дописано: раја) рећи, види ли ме
с тобом ашиковат, младу...........
Нећу остат жива. /Станка/ Морам
брже кући... Алах-иманет. /Пође
неколико корака па се врати/
Смалим не заборавих. Фала ти за
послати локум и турунџе. У сласт
ми је било. /Нагло оде./
Мустајбег: Најима! /Гледа укочено за њом/
Мустајбегу прилазе јарани са
сазом у руци.
Јарани: Шта чекаш, Мујо!
Мустајбег: /Окрене се/ Шта
чекам туде? Не знам Вам, јарани,
ни сам. Куда ћу..... Што да почнем?

Јарани: Не дај се, Мујо..... Сабери се. Знаш ли, болан, шта ћемо
сада: /Громко/ Пјевати! Пјесма
Најима: /Сажално/ Смири крв, разбија најтежи дерт и тугу. Ходи
Мустајбеже. И немој ме, Алаха с нама.
ти, клети.....
Мустајбег: Није ми до пјесме.

Мустајбег: Најима, смилуј се, Болан сам... Али, ако баш хоћете,
тако ти мајке, реци ми једном, онда запјевајмо лијепој Најими,
хоћеш ли примити од мене олов- и ником више. /Пјева/
ком прецртано-аманет и прстен.
Јарани: Аферим, Мујо. Хоћемо.....
Могу ли се надат бар јесенас срећи?
Пјесма за тенор соло уз пратњу
Најима: Буди оловком прецрхора
тано-мушко (оловком дописано:
„Ој дјевојко!
човјек), беже! Шта ће оловком
Хор: Ој дјевојко!
прецртано-комшилук (оловком
Убила те тама
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Како можеш преноћити сама

Појава I

Ој, дјевојко!
Хор: Ој дјевојко!
Убила те туга
Моли мајку, да ти будем слуга.“

Најима и Дика

Свршетак мелодрама бр. 10.
-Завјеса лагано пада.-

Предигра бр. 11.
При крају диже се завјеса.
Чин други
Мања одаја /соба/ у Хаџијином
чардаку. Са страна воде двоја
врата. Уз фронтални зид, с обе
стране великих врата у
средини, прислоњени су ниски
миндерлуци, превучени
бијелим платном и чипкама.
Више њих висе двије левхе /
оквири са светим изрекама из
курана/. Из одаје узлази се
ниским широким басамацима
на хајат, сличан балкону, чија је
ограда израђена у резбарији. На
патосу одаје прострти су
скупоцјени ћилими и по њима
је разбацано неколико јастука
за сједење.
Кроз отвор фронталног зида
види се један дио бањалучког
пејсажа /рецимо: обала Врбаса
са неком карактеристичном
зградом. /

Дика: Чујеш, бона. Твојој се
мајци синоћке опет јавио добри
дух.
Најима: /Зачуђено/ Худам?...
Па шта је казо?
Дика: Ма ништа..... Вели: „На
Хаџију сам срдит, што доведе
каурина у нашу кућу“. И, знаш,
дуго је гледао у мајку, са прага,
као смјешећи се на њу од драгости.
Ондак је понајлак отишо..... Имао
је дугу бјелу браду и био одјевен
у чакшире и црвену јечерму. Ко
патуљак је изгледао малехан.
Најима: Налет га не било. А
зашто се приказује само наји.
Дика: Ко би знао. Веле: она је
добра, држи пост и клања све
намазе..... А јеси чула, да је худам,
ономадне, претурио све жито у
хамбару.
Најима: Биће неко други, сестро,
Све би рекла наш одпуштени
слуган, Салко.
Дика: Худам, лијепа моја. Какав
Салко! Сваки дан му оставља
момак на тавану синију са крухом
и месом........... А до сабаха синија
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бутум празна. Видићеш шта ће Подсмјешљиво/ Због мојих, ваљда,
худам све починити.
лијепих очију.
Најима: /Наивно/ Мене чуди,
драга, шта има худам проти
Михајлу. Коме је он на сметњи?
Скоро ће оловком прецртанодвије године (оловком дописано:
година) од како је он у нашој кући.

Најима: /Строго/ Не вријеђај
ме, иноћо. Упамти једном заувијек,
да сам ја газдинска, агинска
шћи........... А таква не иде на пазар,
нити се икоме нуди.......... /Одлази
брзо/

Дика: Зашто браниш, сестро,
Дика: /Виче за Најимом/ Куда
тога јабанџију?
бјежиш, бона? Не срди се на мене.
Најима: Нема рашта ни да га
кудим. Учеван је, честит, од господскога соја.......... Пристао свуда. Лел ти муке, иноћо?

Појава II
Мујо и пређашње

Мујо: /С врата. Усплахирено/
Дика: /Злобно/ Кукавице моја.....
Па ти га, канда, помало и бегени- Газдарице, носим ти басму, ко
што си поручила..... Само да виђаш,
шеш.
што је фина. /Одмотава пред
Најима: Мани се оловком Диком топ басме/
прецртано-ђумбуса (оловком
Дика: /Разочарано/ Их..... какдописано: шале), Дико. Теби је
вазда до оловком прецртано- ва је..... Ко ти је ово дао. И то ти
шале и маскаре (оловком допи- је, бива, фино.....
сано: хајке)..........
Мујо: Љевше нејма у цијелој
Дика: Спазила сам ја, да Михајло чаршији.
има нешто на уму..... Мало – мало,
Дика: Мучи, шејтане ниједан.
па погледа горе у пенџере.....
Гледни само, како је изблијеђело.....
Најима: Шта знаш, кога он Ко џигерица!
гледа?

Мујо: Такво ми је газда Суљо
Дика: Зна се Најима ........... Све дао...........
се знаде... Постала си, ето, провидна ко џем на пенџеру. /
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Дика: /Љутито/ Враћај нама.
Трчи! Нећу вако шафтели, већ да
је турунџи, више ко црљено.

Појава III
Латас и пређашња

Латас: /На себи носи босанско
Мујо: Не шаљи мене, газдарице. Не знам ти ја ваше женске муслиманско одјело и фес/ Селам
алекум, госпе, хоћу рећи, кадо,
заврзламе.
што си ме звала?
Дика: Гони, дембеле лијени.
Дика: (Оловком дописано:
Никада се, богдо, не вратио.....
Пошаљи оног твога Швабу. Он је Алејкум селам) /Пружа му басму/
прошо доста свијета. Знаће, ваљда, Знаш, Швабо, жељела би да врнеш
ову басму газди Суљи и донесеш
боље изабрати.
другу, љепшу.....
Мујо: Хоћу, газдарице. Ево
Латас: /Узима басму/ Ко што
трчим. /Одлази/
и приличи таквој хануми..........
Дика остаје сама. Обазире се по
Дика: /Извирује на оба врата
одаји, да види, да ли је све у
реду, а потом гледа за вратима, и оловком прецртано-перду
да се когод не крије.
(оловком дописано: хајат). ПоДика: /За себе/ Сућур Алаху, том загрли Латаса/ Мићо, севданема никога у близини. Хоћу да ху мој!
будем на само са мојим лијепим
Швабом..... Баш је кршан..... Само,
ето, да није Швабо,..... стопут би
га више севдисала..... О може ли
се јаче севдисати? Изгорих за њим
„ко земља од жестока сунца“ .....
Пола ме нестаде.... Мораћу ићи
хоџи, да ми прави запис. Нема
друге...........

Латас: Пушћај ме, Дико. Не
могу да дишем. /Отима се/
Дика: Пауне мој..... Јаране, мој
слатки.........
Латас: Доста, Дико. Остави ме.
/Отргне се од Дике и оставља
басму на миндерлук/ Знаш ли ти,
оловком прецртано-болан (оловком дописано: бона), да је ово
зиналук, што ми радимо..........
Баш сам јуче разговарао с улемама о прељубу.....
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Дика: /Радознало/ Шта веле,
Дика: Шта ће ти свијет? /Њежно/
дина ти?
Ево ти мога здравља, моје пусте
Латас: Једни кажу: „Што на- младости и мога оловком прецрлети, бива, на тебе, што ти падне тано-кара – севдаха.......... Ни
шака, то је твоје. Твоја нафака“. мајку, ни баба, никога на свијету
А други опет веле: „да је прељуб нисам жељела ко тебе...........Шта
грдан гријех. И, ако га инсан, не хоћеш више? /Плачно/ Мићо,
дај боже, почини, онда је дужан, загрли ме, болан, /прислони се уз
да се очисти покајањем, теобама“. Латаса, који, хоће, неће, мора да
је грли./ Јаче..... Јаче..... Стегни
Дика: Кани се улема и хоџа. ме.....
Боље би било, да си мене потраМелодрам бр. 12.
жио. Три дана венем у одаји сама,
Латас: /Предао се за неко вријеме
грозне сузе роним, а од тебе нејма
ни хабера.......... Да ме ниси, тешко миловању, али се брзо тргне/
мени, престо раније севдисати. Престани, Дико. Трефиће нас
когод, па ћемо изгинути лудо,
Латас: Сачувај Боже, кадо.
кано дјеца. А мене судбина, мој
Друго је, што ме тишти. Стид је
ксмет, гони у Стамбул. Шта да
мене Хаџије. Примио ме ко сина
радим овдје, у вароши? оловком
у кућу, спасо, тако рећи, смрти,
прецртано-Та сит сам пландовања
и ја да му пљујем на образ и
на зеленој мераји и теферича
поштење.......... Одсад нећу да буоко Врбаса. Доста ми је
дем више своме хљебу ћорнимет,
кахвендисања празних егленезахвалан.
на.......... На част Вам чиста хава,
Дика: /Пође Латасу, да га по- тишина и вјечни дријемеж..........
ново загрли, али он се измакне/ Хоће ми се живота, јурњаве и
Шта је теби? Ти си хладан, ко лома..... Ја сам позван за нешто
стијена хладна...........
више..........
Латас: Откучи, Дико, не могу
даље да трпим. Сит сам свега. И
тебе..... и Хаџијине магазе..... У
свијет ми се иде. У далеки.....
бијели..... свијет.
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дах остаће навјек, да свијетли у у свој велебни харем, али, тамо
души...........
касније, док стечем славу и поЛатас: /Одлучно/ Не, Дико, станем паша......... Сада не могу.
није тако..... Није ни севдах све у
животу..... Има ли за инсана ишта љепше од догађања и
промјене.......... И дању и ноћу
размишљам о великом и
неизвјесном што ме чека у
султановој војсци /Гордо/ Ја сам
солдат, официр /Станка/ Показаћу
већ цару аустријском, какву је
силу у мени изгубио..........
Дика: Бака ми посла.....

Крај мелодрама бр. 12.

Дика: /Подругљиво/ оловком
прецртано-Не буди (оловком
дописано: Алај си) будала, Михајло.
Зар ти, швапска фукара, бјегунац,
туђи измећар, па да постанеш
паша /Смије се/ Е, јеси ми налик
на пашу.
Латас: Смиј се, кадуно, али
Михајло Латас, царски граничарски кадет, биће паша. Погледај
ме добро, упамти моје лице!.....
Преда мном ће коњаници носити
барјак са три туга, а везирске ћери
уздисаће за мном са пенџера........
оловком прецртано-Зар сам ја
нешто гори од рахметли Мехмед
- паше – Соколовића. Оно што
је он постиго, могу и ја....

Латас: /Не слуша је/ О, једва
чекам, да узмем оружје поново у
руке и да се, једног дана, бацим
у крваву борбу..... Да слушам рзање
убојних хатова и поклик оловком
прецртано-страшних јунака,
да јурим кроз кишу танади и
пркосим рици топова..... То ће
бити живот /замисли се/..... Одох
Дика: Михајло, до данас нисам
ти ја, Дико,... Одох.....
знала, али сад виђам, да си поДика: Онда поведи и мене..... метен и махнит, да си ексик бирИ ја ћу побјећи с тобом. Ако ти такта. Бољи од тебе ломили су
дојадим, доведи ми иноћу, ко што вратове, па нису доћерали ни до
је Хаџија урадио са Хаџиницом, кајмакама. А ти, да постанеш
паша. /Јаче/ Слуган си био и
али ме не остављај без себе.
остаћеш слуган..........
Латас: Не иде, Дико. Жена је
Латас: /Супериорно/ Сјети се,
сметња јунаку. /Тише/ Не кажем,
да те не би, кроз коју годину узео Дико, мојих ријечи кроз неку
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годину. Навратићу се ја и у Бања Постанем ли једном паша, учинићу
Луку. Дочекаћете ви мене као те сретном и честитом.
султана. На кољена ћете падати
Дика: /Очајно/ (Оловком допредамном.
писано: Ништа ми не треба...
Дика: Нека бидне, валај, што не могу без тебе.....)
бидне. Али овдален нећеш отићи
Одједаред чују се у хајату
без своје Дике.
кораци и говор Хаџинице.
Латас: А Хаџија? Шта ће он
Латас: Буди мирна /узима баспочети без тебе..... Диго те из му са миндерлука и предаје Дики/
фукарештине и зар да му буде то
фала.

Појава IV

Дика: Хаџија има своју хануму
Хаџиница и пређашњи
и дјецу..... Таман за његову срећу.
А ја идем, куд ме ти поведеш. Ако
Дика: /Претворно, да чује
је смрт, поћу и тамо за тобом.
Хаџиница/ Није ти, Швабо, ова
басма турунђи, ко што сам ја
Латас: Не иде, Дико.........
шћела. /Дигне главу/ Баш добро!
Дика: /Ван себе/ Шта рече,
Ево нам Хаџинице, нека и она
барабо каурска?
просуди.
Латас: Нећу да те водим.
Хаџиница: /Старачки/ Слаба
Дика: Мораш. /Пријети/ Ако ти фајда иноћо од мене... Не виђам
нећеш, признаћеш ондак све ти ја најбоље..... Примакни ближе
старом Алаги......... Макар се моја пенџеру.
глава котрљала по талашики. Али
Дика: /Прилази пенџеру/ Ето
и твоја ће са мојом. Заједно ћемо
погледај, молим те. Не ваља па не
у џехенем. /оловком дописано:
ваља.
пакао/
Хаџиница: Јест. Више је ко
Латас: Дико, ти нећеш тако
изблијеђело... Најбоље је да враурадити, ти не смијеш?..... Немој
тиш.....
тако ти лијепог (оловком допиДика: И ја то исто велим. /
сано: нашег) севдаха, тако ти
свега најмилијега на свијету.... Михајлу/ Понеси, момче, ову
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басму натраг газда Суљи и тражи,
да ти дадне нешто у љепшој боји.
Ако нема немој ми вамо више ни
долазити.......... /Сјети се/ Збиља,
исцјепај мало ситнине за потпале.

Хаџиница: И ја се ко уздам...
А ти, иноћо, шта ми ти радиш
поваздан?

Дика: Везем ово мало чеврме.
/Показује чеврму/ Добила сам
нове шаре од беговице Фатиме.
Латас: Пеке, кадуно. /Одлази/ Види само, што су меракли. БулХаџиница: /Посматра Латаса/ бул пјева на грани, ..... у сваком
Да није, којом срећом, каурин, ћошку по један.
био би лијеп момак. Кршан је
Хаџиница: Префино..... лијепо.
наоко.
А јеси чула, иноћо шта је ново?
Дика: Чини ти се, Хаџинице.....
Дика: /Пренемажући се/ Откуд
Не питам те, како си ми, бона, ћу чути? Вавијек чучим у одаји,
данас. Јеси ли добро?
ко сиња кукавица. Не виђам ти
Хаџиница: Јадно ми добро. ни сунца ни мјесеца. Благо сестро
Сви ме дамари боле. Цијеле ноћи Швабицама. Оне бар знају, зашто
нисам ти ока склопила. И десна их је мајка родила..... Поваздан
ми је рука /показује/, виђаш ли, шетају... Прича ми, ономад, Латас.....
натекла.
Хаџиница: /Прекида је/ Када
Дика: /Гледа руку/ Баш
Хаџинице. Лијева ти је друговачија то, иноћо, причаш са Швабом?
од десне..... Како би било, да се
Дика: Ма онако случајно,
почнеш бањати у Горњем Шехеру. Хаџинице. Када ме послужи.........
Хаџиница: Не могу сада, лијепа А шта ти оно рече, отојич, ко да
моја. Чекам да се изведра. Не је нешто ново.
Хаџиница: Да, бона. С малим
можеш, овако, од костобоље,
пушка је убила, ни прстом мак- не заборавих......... Што ти је станути. Најгоре што је: не да спа- рост!..... /Повјерљиво/ Приказао
вати.
ми се опет худам..........
ху.

Дика: Биће боље, шућур Ала-

Дика: Дочула сам то већ од
Маре.........
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Хаџиница: Пријети, да ће чарПојава VI
дак потпалити и Хаџију убити ко
Хаџија и пређашњи
зеца. Па како би било, сестро, да
ти испричаш Хаџији, шта је худам
Хаџија: /Улази/ Како сте све
наредио. Ти си благо мени и млађа три заједно?... Јесте ми добро?
и чвршћа. Теби ће Хаџија све
Хаџиница: Слабо, Хаџија. Цијеле
прије учинити......
ми ноћи сијевала рука.

Појава V
Најима и пређашњи
Улази Најима

Дика: Ко старо чељаде. Вазда
неки кијамет.
Хаџија: Не бој се, Хаџинице,
биће све добро.....

Хаџиница: Јест..... Када ме одДика: Баш добро..... Ево Најиме.....
Нека она говори. Она је Хаџијина несу на мезарлук и ударе нишан
више главе.....
миљеница.
Хаџија: Сви ћемо тамо, кад
Хаџиница: Кушаћу и то /Најими/
Шћери моја драга, тебе бабо најбоље нам дође суђен час. Нико неће
остати за сјемена. За то, стара,
пази.........
остави црне мисли за црне даНајима: Знам већ, мајко, шта
не..........
хоћеш..........
Хаџиница: Лако је теби, Хаџијо.
Хаџиница: Е, кад знаш, онда
/Уздахне/ Али ја тешке бриге
однеси, баби худамову поруку........
бринем..........
Најима: /Прекида је/ Алаха ми,
Најима: Пусти то, сада, мајко!
не могу. Мијајло ми није ништа
Хаџиница: Синоћке ми се јавио
на жао учинио.
худам и вели.........
Хаџиница: /Уздише/ Тешко
Хаџија: Батали, Хаџинице.....
мени. Ниодакле помоћи.....
Нека худам само прича, кад нема
другог посла.
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Хаџиница: Твоја је, аго, старија.
Дика: /Хладно/ Фала Хаџијо.
Ради како знаш. /Одмахне рука- Али више би вољела хурми и
ма/
рогача.
Најима: Има бабо право.....

Хаџија: Биће и то, има вакХаџија: Не зборите више о та.......... Машала, што си ми лијепа
данаске..... Нема фајде. /Посматра
худаму. Пуче ми башуна.
је / Обрве си навукла, солуфе
Хаџиница: Слушам, Хаџијо. / спустила, образе набакамила.....
Најими/ Хајдемо шћери. Џаба је Очи ти сурмали..........
говор. /Одлази са Најимом/
Дика: Бегенишеш ли ме, Хаџијо?
Дика: /Умиљавајући се/ Одкад
Хаџија: /Шири руке/ Безбели,
те већ, лијепи мој Хаџијо, нисам
видјела. Све ми је некако празно кумријо моја. Ходи своме Хацији.
без тебе.
Дика: Сједнимо на миндерлук,
Хаџија: Шта ћеш! Имо сам биће нам мекше /Сједају једно
много посла чаршији /Повјерљиво/ насупрот другоме. Хаџија глади
Дико биће свашта... Свуд шапће Дики руку/
и буни се народ против Туркуша.
Хаџија: Сад је добро..... што ме,
Њешто се спрема. Хусејин-капетан кадо, вечерас вазда тако гледаш.
Да ти се није севдах помладио?
диже се против султана.....

Дика: Гледам те нешто, Хаџијо,
Дика: Пази ти, Хаџијо, себе и
своју магазу..... А друго нека бид- и све ми се чини, ко да си малко
не, како хоће..... /Станка/ А што остарио.
си ми донио из чаршије, то ти
Хаџија: И вакат је, Дико. Гоменикарце реци......
дине су..... Али и твоја ће проћи.
Хаџија: /Удара се по џепу/ По- Једног јутра, освануће бјелина и
годи, Дико... Није Хаџија на своју пред твојим прагом. А ондак,
кумрију заборавио. /Вади/ Ево ти бићемо набарабе. Ко пита стара
турунџа, комад шекера и литра инсана за године!
крушака.
Дика: Шалих се, аго..... А шћела
сам те упитати, да ли ме јоште
севдишеш?
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Хаџија: (Оловком дописано:/
Обрадован/ То је башка.) Иза
моје Најиме, ти си ми најдража.
Зар не видиш, да те свагда на
крило мећем, да те мазим и да
пијем с тобом кахву и шербе..........
Шта хош више?
Дика: /Радосно/ Аферим,
Хаџијо.......... Били, душе ти, без
менека мого да живиш?

Није љепша удовица остала
аман, остала, аман.
Него што је Џафер-бега кадуна,
аман, кадуна, аман
Њу ми проси сарајевски кадија,
аман, кадија, аман.
Неће она сарајевског кадију,
аман, кадију, аман.
Хоће она бањалучког бекрију,
аман, бекрији, аман.“

Хаџија: Ти си моја ханума.....
Хаџија: /Усхићено/ Дивота.....
моја суђеница и, безбели, гдје би
Ко булбул на сабаху..... А шта даље
ја мого без тебе..... Осим, ако Алах
вели пјесма?
драги нареди друкчије.
Дика: Нема даље, свршена је.
Дика: А када би умрла?
Удовица привољела бекрији,
Хаџија: Престани, Дико!! У љепотану.
овој кући, ко да је џеназа. Јауче
Хаџија: Срећа њена, што пјесма
Хаџиница, почни и ти, па ћу моне вели, како јој је пошље било.....
рати селити из рођене куће.
Деде, Дико, јоште једну!
Дика: Немој се, Алаха ти, намах
Дика: Биће одвише, Хаџијо!
карити. Запјеваћу ти ону удовичдосадиће ти.
ку пјесму, па ће те проћи.....
Хаџија /Одлично/ Пјевај, кад
Хаџија: /Весело/ Вала, можеш.....
ти кажем.
Ама растегни ми добро.
Дика: Хоћу, како не би. /Пјева/
Дика: Хоћу, како не би за тебе,
Пјесма за мецо-сопран соло бр.
Хаџијо. /Пјева./
14.
Пјесма за мецо-сопран соло бр.
„Запросио Алија
13.
Хај, у мајчице Севлију.
„Од како је Бања Лука постала,
Не да мајка Севлију,
аман, постала, аман
Хај, већ му даје Хајрију,
Хај, већ му даје Хајрију.
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Разљути се Алија,
Хај, па узима ханџара,
Па удара Хајрију,
Хај, усред прса крај срца,
Хај, усред прса крај срца.“

Дика: Не могу плакати, кад ми
је све потаман. /Глаеда у Хаџију/
Мој ме дилбер севдише.

Хаџија: /Блажен/ Безбели.....
Дете ви (оловком дописано:женске
главе) даље пјевајте а ја одох
Дика: /Пита/ Ваља ли Хаџијо?
мало међу људе. Оловком прецрХаџија: Вриједи ти хаваз пола тано-Алах иманет. (оловком
вакуфа. Чист ко срма.
дописано: Ејвалах)/Оде/
Дика: Кад је тако, сјутра да ми
донесеш љепши пешкеш.

Најима: Еј-сахат-иле, бабо.
Дика: Нешто си кахарли, Најима.

Хаџија: Добро, Дико..... /ПроНајима: Немам рашта да будем.
теже се/. Што сам ти данаске
Дика: Бака тајне! Бегенисала
њешто ћеифли и хоран. Вољео би
код тебе остати, него ишта на Хаџијиног момка, а он баш ни
свијету. Али чекају ме муштерије, мукајет.
мора се у магазу. /Диже се, да
Најима: Брини се ти за себе,
пође/
Дико.
Дика: Не хитај толико, Хаџијо.

Појава VII

Дика: Жао ми те, бона. Јад
јадујеш ником не казујеш. А све
џаба.

Најима: Ко каже: џаба! Михајло
ме воли ко очи у глави. Примиће
Најима: /Бојажљиво/ Да нисам, ради мене и дина. Назваће се
штогод, на сметњи?
Омер. Зар није лијепо чути: Омер
Хаџија: Јок вала..... Остани и Најима?!
само, паунице моја.
Дика: /Огорчено/ Лаже ти
Најима и пређашњи

Најима: Чула сам пјесму. И кучкин син. Хоће да постане
нисам могла одољети..... Дика нам султанов официр. Па му треба
твој мираз, твоји дукати, Најима.
је плахо весела данаске.
Зашто вјерујеш бараби? Није он
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прилика за тебе, агинску шћер. дан бацала сам гра, па ти исто
Не би ја, овако стара, пошла за пада удаја за њега.
њега.
Најима: Не салетај ме, Дико.
Најима: Вараш се, Дико. Латас Није Мустајбег мој суђеник.
је кољеновић. И отац му је био
Под чардаком чује се граја и
официр и царски доглавник.
звуци шаргије.
Дика: Хаџија неће дозволити,
Дика: /Један час ослушкује/
да се удаш за њега. Чула си, дра- Каква је сада хајка? /Трчи у хајат/
га, шта је худам поручио: „гони- балкон/ и виче/ Муштулук, Најима.
те каурина из куће“.
Стиго ти је Мустајбег с јаранима.
Најима: Заман трошиш ријечи,
Мустајбег:/Пјева иза позорниДико, нећеш га скудити. Михајло це:/
је челебија и ја му вјерујем. Теби
Пјесма за тенор соло бр. 15.
уз ћорлук постаћу његова ханума.
„Крадем ти се у вечери, под
Дика: /Подругљиво/ Свеједно,
пенџери,
валај, он те не севдише. Џаба ти
Да ти бацим струк зумбула,
је твој хаџилук и газдинство.
Да ти цвијет прозбори:
Колико
те силно волим,
Друга је њему сада на памети.
Аман, умријех, за тобом.“
Најима: Која друга?..... Да ниси
Дика: Чујеш ли, Најима? И
ти, Дико?
камен би се расплакао!
Дика: Прије би у земљу проНајима: Ух, што ћу, Дико! Не
пала. А боље би било и за тебе,
да се држиж Мустајбега. Пушћат могу да се претварам.
онаку прилику, онаког момка.
Дика: Погледај, бона, бар кроз
Шта је теби, Најима?
мушебке. Намигни мало. Имаш
Најима: Ништа..... Срце га не ли срца?
севдише.....

Најима: Не знам, како ћу. /
Дика: А у чаршији се, богме, Прилази оловком прецртаноприча, да ћеш ускоро примити перди (оловком дописано:хајту)/
од њега аманет и прстен. Неки Тешко ми је при души.
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Хор јарана: /Почиње пјесму
иза позорнице:/
Пјесма за мушки хор и сопран
соло бр. 15а
„Хаџина Фата, изађи на врата
И понеси бјело лице, да га
видим ја.....
И понеси бјело лице, да га
видим ја.“
Најима: /Пјева са басамака,
према хајату /балкону//
„Шта би бољи био, кад би га
видио!
У планини груду снијега, јесил
видио,
Е тако је моје лице, море
џидијо!
Хор јарана: /Иза позорнице/
„Хаџина Фата, изађи на врата,
И понеси русе косе, да их
мрсим ја.
И понеси русе косе, да их
мрсим ја.“
Најима:
„Шта би бољи био, кад би их
мрсио.
У трговца тура свиле, јесил
видио
Е таке су моје косе, море
џидијо.“

Појава VIII
Мустајбег и пређашњи
Мелодрам 15.б
Мустајбег се пење на хајат /
балкон/ помоћу мердевина, али
не улази у одају. Најима се,
међутим, повуче унутра, иза
басамака. А Дика пази код
врата.
Мустајбег: /Нестрпљиво/ Најима,
покажи се, дина ти!
Дика: Не бој се, бона, неће те
урећи.
Најима: /Престрашено/ Аман
јараби, беже. Убиће нас бабо.
Како си, болан, смио попети се
горе?
Мустајбег: Нејма те силе на
свијету, која би ме задржала.
Најима: Шта ће свијет рећи,
спази ли те когод. Скудиће ме
јадну.
Мустајбег: Нека, ... само да те
виђам, Најима..... Смилуј се, погибох од севдаха.....
Најима: /Ступи ближе хајату/
Одлази беже, кад те молим. Не
троши заман снаге,..... не губи
младости.....
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Мустајбег:/Изненађено/ За што,
Најима: /Сажално/ Шта нађе
Најима?
тако на мени лијепо? Ја сам ти,
Најима: (Оловком дописано: беже, ко свака дјевојка друга,
Промисли, беже, сјетићеш се каквих је ваздан у нашем џемату.

лако. /Станка/) Другоме сам
Мустајбег: Најима, дина ти,
своје срце даровала.
престани. Причаш ми само празМустајбег: /Болно/ Шта рече? не ријечи утјехе ради. Зар ти није
жао? Зашто си таква? О, што ми
Чу ли добро?
срећу уби?
Најима: Другоме сам своју
Дика: /Која је пазила на врата,
руку обећала.
да когод не наиђе/ Признај му
Мустајбег: Имаш ли, душе, Најима...... Нека и то једном прегНајима?
рми. Нема ништа горе од пустог
Најима: Залуд сам срцу, хтјела завлачења.
те омиљет, али њега никад нећеш
Најима: Немам снаге. Жао ми
обманути. А када би у себи има- га ко брата.
ла два једнака бића, једно би теби,
Дика: Кажи, сестро, или пусти
ако ништа, рад севапа дала. Боли
ме душа, Мустајбеже, али од ме- мене.
не не тражи илаџа. Дјевојку и
Најима: На твоју душу, /
бољу и љепшу ти ћеш увјек наћи......... Мустајбегу/ Опрости, Мујо, што
ћу ти рећи.......... И не казуј никоНа Крајини зар их има мало?
Мустајбег:/Егзалтирано/ Од ме, тако ти мајке, тако ти дина.....
тебе нема ни боље ни драже. Ти /Станка/ Љубим каурина.
си ми, Најо, све на свијету добро.
Мустајбег: /Запрепаштено/
Ни мелеће божје у џенету свјетлом Латаса?..... Не бојиш се Алаха?
нису ти равне љепотом својом.
Најима: Алах тако хоће.
Када те спазим, живот ми се
Мустајбег: Не могу вјеровати,
враћа.......... „Ко да ти са чела златно сунце сија, а са грла мјесечина лијепа Најима – гријех је и мислити – да севдишеш душманина.
бјела.“
„Небо ће се растворит од големог
јада..... Оштре ће стријеле озгор
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ударити и убити тебе младу.“ Али
и мртву волим те видјет, него на
крилу мрског каурина. /Нагло
одлази са хајата/
Дика: Шта почини од инсана?

Да је мене,
Оставила драга.“
Док пјесма траје, разговор
између Најиме и Дике се
наставља.

Оловком дописано: Дика: Чујеш
Најима: Ко да је мени лако,
ли, Најима? И камен би се расиноћо!
плакао.
Дика: Милости Алаха повјери
Најима: Дико, шта мислиш, би
се сада.....
ли мого Бег какво зло себи нанијети?
Свршетак мелодрама бр. 15.б
Дика: Ко ће знати, шта дерт у
Мустајбег и хор: /Пјевају иза
потаји смишља.......... Добро би
позорнице/
било, да се и ти припазиш и скриПјесма за тенор соло и хор бр. ваш.
15.ц
Најима: Мора ли се неко на„Све сам дертли,
силу вољети?!
Све кахарли,
Сам се разговарам.“
Дика: Не мора..... Али док он
дође себи, оде глава. Мука је то...
Дика: Чујеш ли?
(Оловком дописано: За то проНајима: Ја шта да радим.
мисли добро, Најима, а ја ти
Мустајбег и хор: /Настављају одох мало у хамам.)
пјесму/
„Чудне жене,
Чудни људи,
Не знају ми ћуди.

Латас и пређашња

Нико не зна,
Нико не зна
Мога тешког јада.“

Латас: /Долази са противне
стране/ Најима, душо, јеси ли
сама?

/Из даљине/
„Да је мене,

Појава IX

Најима: /Радосно/ Слушам,
како Мустајбег пјева с јаранима.
Он, баксуз, вазда о мени снива.
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Латас: Вара га севдах.

свога бабу и нег стару своју мајку.
Неизмјерна радост испуни ми
Мелодрам бр. 16.
срце. Живота слика у трен се
Најима: Ал заман, јер моје срце
измијени, ко под руком чаробниприпада теби.
ка..... Сан постао јава..... Мој
Латас: Ниси ти, Најима, ни- суђеник, из далеког стиже краја.
пошто створена, да будеш само
Дика: /Провири иза врата. За
сеоска ханума. Јунаку ти си судсебе/ Чекни, Најима, док те бабо
бом намијењена. Када те, младу,
чује, како слатко гучеш.
одведем у Стамбол, у моме сарају
Латас: Судба ме је сама довела
бићеш пашиница, поносна и
строга. Хиљаду слуга и лаких амо, да стобом живим, да те вјечно
робињица двориће те, оловком љубим..... Да те чувам, пазим и
држим ко у хам-памуку... Своје
прецртано-жустро и вјерно.
бих косе потргао вране , да откам
Најима: /Усхићено/ Срећи мојој,
ћилим под стопе твоје, кадифене
драги, краја нејма. Малена је за
мале. За твоју срећу и живот би
ме сва Босна поносна. Само једно
сами радо жртвовао.
жудим, само једно хоћу, назвати
Најима: Омер мој скупи, пашо
се твојом. Не скањуј се даље, већ
ми баба питај, за руку моју. А срце мој..... Све моје...... Једне сам те
ноћи снила ко пашу. Храброг и
сам давно теби даровала.
силног, на бијесном хату, пред
Латас: Твој бабо ме воли већма
неизмјерном војском Султана,
нег сина. Па када сазна, да ћу
оловком прецртано-гдје полазиш
примит Ваш закон, даће нам свој
у рат на душмана.
благослов радо..... Код хоџе сам
Латас: Тако, вјеруј у ме, драга,
свети наук изучио, знадем Ваше
обичаје, ваше ибадете. И намазе и стална ми буди. Ничијој се вољи
клањати умијем..... Још неко јутро, покорити немој. оловком прецрНајима, па ћу се Омер назвати. тано-Мисао ће тада задобити
облик, а жеља се претворити у
Најима: Лијепи мој Омере,
збиљу.
делијо моја. Чим сам те спазила
Најима: Ако је до мене, ја сам
оне вечери, тако кршна, тако наочита, омиљех те силно: више нег ево твоја.
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Латас: Чуј ме, драга... Још једно
ти морам рећи. Када ми постанеш,
ако богда, једног дана, заручница,
ишћи од бабе све, што спада
агинској ћери. Требаће нам помоћ,
бар за прво вријеме...... док моме
успјеху, мојој слави, не утре се
пут. А кашње биће нам лако.....
Живићемо ко султан и султанија.
/Грли Најиму/

Хаџија: /Ван себе/ Уклони се,
Најима. Да судим начовјеку.
Најима: Аман, бабо, не убијај
га. Погубићеш мене младу.
Хаџија: Откучи, ћери Најима,
да вратим злотвору жао за срамоту.
Најима: Мој севдах је свему
крив.

Најима: /Отима се/ Не дирај
Хаџија: Не кривим тебе, луду
ме, гријех је сада.....
и младу, али њега нек стигне
Латас: Не бој се драга. /Раз- казна тешка. Бјежи ми с пута.....

драгано/ Па ти си моја... /Љуби
Латас: /Ступи пред Хаџију/
је/
Убиј ме, Хаџијо, смрти се не бојим.
Најима: Пуштај ме, Омере. Сва Али гађај мушки, јуначке су грудрхћем..... Стид је мени у те и ди.

гледати, а камо ли, љубити се с
Најима: /Прискочи оцу/ Не дам
тобом..... Шта би рекла мајка, а га бабо!
мој бабо истом, да виде, сада,
Хаџија: /Клоне/ Ћери, (оловком
јединицу своју........
дописано: зар баш тако) зар је
Свршетак мелодрама бр. 16.
дотле дошло? Нека те Алах (оловком дописано: милостиви) сачува од џехенемске муке..... /Латасу/
Појава X
Шта учини, Михајло, од моје куће!
Хаџија и пређашњи
На пород мога срца, блатом да се
Оловком прецртано-Са перде бацаш. Мислиш ли умријети? Не
(оловком дописано: На врата) бојиш се клетве?
јурне у одају Хаџија са кубуром
Латас: Убиј ме, Хаџијо, али не
у руци. Најима својим тијелом
збори тако.
покрије Латаса.
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Хаџија: /Изнемогло/ Примио
сам те, ономад, у најбољој вјери,
да створим од тебе честитог инсана. Брино се нисам, шта чаршија
каже..... Спасох те смрти, глади и
биједе..... Па шта је награда мојему
зећату: срамота куће и ћери једине.

метна. Тако ћеш спасти своју
душу и стећи Најиму.

руци. Тебе сад молим) дај ми
Најиму, нека ми буде друга вијерна.
На ислам ћу рад ње, ако хоћеш,
намах сјутра прећи и примит
вашег дина..... Овако живјети не
могу више. Без ње шта ће и живот
мој.

Дика: Чудна ми весеља. За
каурску барабу ага удаје, ћерку,
јединицу томе.

Најима: Бабо мој драги, пусти,
да ти руке изљубимо. /Она и Латас прилазе Хаџији и цјеливају
му десницу./

Хаџија: /Благосиља их/ Алах
Латас: Честити аго, нисам ишо нек Вас чува..... „Ништа се није
за непоштењем. Част твоје куће збило без његова знања и одређења.“
и моја је била. Ако је гријех, што
завољех Најиму, од првог виђења,
Појава XI
оловком прецртано-од првог
дана, казни ме смјеста, стојим ти
Дика и пређашњи
на мети.....
Дика: /Запрепаштено/ Шта
Најима: Бабо мој добри, опро- видим? Каква је, наједном, дова?
сти му сада. Без њега шта ће и
Хаџија: Дова среће и радости.....
живот мој!
Најима је срела свога суђеника.
Хаџија: Алах нек му опроДика: Своју срамоту, хоћеш да
сти..........(оловком дописано: Њему
кажеш.
нек се моли.....)
Најима: Мучи, Дико, не квари
Латас: /Моли/ Хаџијо, (оловком
дописано: моја срећа у твојој је весеља!

Најима: Мићо није више каур.
За дан-два он ће примит дина и
наше дично име „Омер“.

Дика: /Гњевно/ Станте, инсани.
Хаџија. /Радосно/ Сад можемо
Непознате још њега. Дика ће Вам
веће зборит. Та ти је, Мићо, парећи ко је и какав је..........
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Латас: /Упада/ Кадо, пази, што
Хаџија: Кога, дина ти?
радиш. Још једну рјечцу, биће
Хаџиница: Ма њега..... худама.....
мртвих глава..... /Тише/ Шта сам
Дика: Види белаја. А да није
ти нажао учинио, да ме резилиш
тако? Нисам ли ти ваздан служио штогод реко?
вијерно, а такав ћу и од сад теби
Хаџиница: /Строго/ Јест, реко
одан бити.
је: „Гонте каурина из куће.“ /ГлеХаџија: Одбаци мржњу, Дико, да укочено и показује прстом на
кад намјесту није..... Пусти, болан, Латаса./
младост, нек проведе и проћера
своје.........

Латас: /Устукне/ Мене?!

Најима: Мајко, престани (доНајима: /Дики/ Виђа се, да не писано оловком- једном) с тиме.
знаш, шта је кара-севдах..........
Мићо је мој заручник.
Дика: Не замјери мени. /
Подругљиво/ Нисам агинска
ћерка......... Од страха да не пукне
у чаршију брука, изгубих над собом владу..... Ко жена старог кова,...
шта ћеш,... нит сам савремена,
нити нова.....

Појава XII
Хаџиница и пређашњи
Мелодрам бр. 17.
Хаџиница: /Улази као ван
себе/ Мој Хаџија, да си видио.....
Хаџија: Шта је Зејно? Боли те
нешто?
Хаџиница: Куку мени. Срела
сам га отојич опет у одаји.

Хаџиница се заваљује, као да
ће пасти у несвијест.
Хаџија: /Ухвати је и потом
милује по лицу/ Умири се,
Хаџинице. Ниђе ништа нема. То
се теби причиња само.
Најима: /Престрашено/ Мајчице
драга, шта ти је? /Плачно/ Дођи
себи.....
Дика: /Иронично/ То је од
велике среће, Најима.
- Завјеса пада Свршетак мелодрама бр. 17.
Цијели мелодрам бр. 17.
прекрижен оловком и
написано – скратити мисли.
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Предигра бр. 18.
-Завјеса-

Чин трећи
Позорница приказује
чардаклију. То је велика одаја
(оловком дописано- пространо
претсобље), налик на хол у
кућама на западу. С лијева и с
десна воде пространа врата.
Усред собе (оловком: чардаклије)
постављена је красна, у дрвету
изрезана дивхана /камерија/
степенасто издигнута, са
дрвеним витким стубовима на
четири ћошка и надкровљем,
све вјештачки израђено у
резбарији. Около, дуж свих
зидова причвршћени су мали
уски рафови. На њима се сјајти
бакрено и калајисано посуђе:
тепсије и сахани. Осим тога,
виде се, у пространим зидовима
сергени /врста ормара у зиду/,
такође израђени у резбарији
(оловком: дрвету). До врата, уза
зид, намјештени су сећије и
прекривене чоханим јастуцима.
У првом дијелу трећег чина,
унутрашњост дивхане /
камерије/ је заклоњена испред
гледаоца тешким кадифеним
завјесама, у боји крне. А када
се, доцније, размакну застори,
видјеће се у средини (оловком:
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фронталног) зида округло
удубљење са пет уских
стилизованих пенџера, чија је
горња страна изведена у
полукруг. Џамови /окна/
пенџера су такође црвено
бојадисани.

Појава I
Хаџија, Најима и Дика.
Хаџија сједи на сећији,
прекрстио ноге и пребире
теспих. Најима и Дика стоје
поред њега. Све троје су
одјевени у скупоцјено свадбено
рухо.
Најима: /раздрагано/ Срећна
сам и пресрећна, бабо... Не знаш,
колико се веселим данашњем
свом пиру. Волим ти Омера више
него очи у глави. Смрт би рађе
дочекала него растанак с њиме.
Дика: /Тобоже сажално/ Што
ти је младост, Хаџијо!..... /Окрене
се Најими/ Моја Најима, имаћеш
када и жалити. Најљепше је доба
дјевојачко.
Хаџија: /Упада- ово је оловком
прецртано/ А момачко, Дико?
Дика: Безбели и момачко..........
Како да кажем, нема среће без
згодна и богата момка. Онда је
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сваки берићет и задовољство у
Хаџија: /Муји/ Врати се доље,
кући. А севдах, како дође........... ето ме, само што нисам стигао.
онако брзо и оде.
Мујо: Али брзо дођи, газда.
Најима: Нека је тако код цијелог Толики мусафири а ја сам... Засвијета, код мене и мог Омера боли ме језик од причања. /Оде/
биће друго /Занесено/. Нас двоје
Дика: Њему опе тешко приумријеће у севдаху ко што вехне чати!! (оловком: Што би га се
бехар у мирису.
налемала!...)

Хаџија: /Устаје/ Само нек си
Хаџија: Пусти га, Алаха ти.....
ми ти сретна и рахат, ћери..... А сада ћу и ја морати саћи /Пође
Онда ми је све потаман..........
вратима па се врати/ Да штогод
Дика: /Злобно/ А за момка не не фали, дјецо?..... Да ли је све у
бринете? Ко да га ни Бог није реду?
створио..... Осјећа ли и он тако?.....
Дика: Ко у султановом сарају...
Хаџија: /Изненађено/ Чудна Путуј, Хаџија. Не брини се за
си, Дико... Стећи оваку дјевојку, женске послове.
од добре лозе, агинску ћерку, и
Хаџија: И боље, Дико, за мене бити срећан..... /Смије се/ Тај не.......... /Изгуби се/
би моро да буде бутум махнит и
Дика: /Клима главом/ Готово
луд..........
је сада..... Куку теби, паунице, шта
Дика: /Дволично/ И ја тако те чека.....
велим, Хаџијо. Нека је њима двоНајима: Бона, не квари ми
ма добро, а што чаршија мисли,
весеља.....
баш нас брига....
Дика: Баш си чудна... Одмах
на крај срца..........
Појава II
Најима: Нека..... Мука ти је,
што ме Омер севдише и што смо
Мујо: /Згрануто/ Газда, ахар је срећни и пресрећни..........
пун гостију. Надигла се цијела
чаршија. И ала и врана је туде..........
Мујо и пређашњи
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Дика: /Прекида/ Добро, сестро.
Сејима: Невјесто наша, слађа
Нисам ти нимало завидна. Џаба си и од меда и од шербета... Слађа
ти га.....
си од најслађег ашика. /Смије се/

Појава III
Фадила, Хабиба, Сејима, Дудија
и пређашње
Смијех и граја чују се већ
споља. Дјевојке улете у
чардаклију. На њима је фино
свадбено рухо. О врату им висе
ниске бисера, дуката и мерџана.
Руке су им украшене
белензуцима. На глави су и
повезане јеменије са шареним
керицама. Свилене тканине,
крупне менђуше, плетенице,
гипкост покрета, немир очију,
(оловком: све то) даје
дјевојкама треперав и
привлачив изглед.

Дудија: /Најими/ Да сам мушко сву би те изгризла. /Грли је и
штипа/
Најима: Немој, сестро, дина
ти... /Отима се/
Дика: Пушћајте младу,
задавићете је од драгости. Има и
она огледало,... види она себе.
Хабиба: Не види, драга. /Одкучи се мало и показује на Најиму/
Погледај, дина ти, љепоте...... Ко
да је у џенету расла.
Дика: /Пакосно/ Али неђе у
крају, код тараба. Оловком прецртано- Какве сам ја љепоте све
виђела.....

Најима /Увријеђено/ Ако нисам
Дјевојке: /Весело/ Стигле смо,
Најимице........... /Љубе се са Најимом теби, Дико, лијепа, јесам своме
и Диком и тапшу по раменима/ Омеру.
Машала младе!!!!!
Хабиба: Јеси Најима..... Лијепа
Фадила: /Најими/ Аман, што си и прелијепа.......... /Грли је/
си нам лијепа..... и душевна. Малехна је за те шехер Бања ЛуСултанија ти није равна..........– ка.
прецртано оловком
Дудија: Да сам момак, сто би
Најима: Фала вам, сестре. Сви- чуда починила, сто би вјера
промјенила,..... само да те преотма одреда.....
мем за себе.
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Фадила: Колики ће данас уз- даха. Почни ти Дико. –прецрдахнути, кад постанеш хануми- тано оловком
ца..........
Дика: Одавна нисам пустила
Дика: /Претворно/ Баш Фади- хаваза. Оловком прецртано- Али
ла... Тужни Мустајбег, шта ће он опе’ свеједно...Додајте ми, дјецо,
сада..... Како ће пребољет своју саз са миндера.
Најиму.
Сејима: /Додаје Дики саз/ На,

Хабиба: Видићеш, драга,... Ко лијепа моја. прецртано оловкоми сви други.......... Заборавиће теби најбоље приличи..... /
временом..........
Дјевојкама/ Сједајте, сестре.
Дудија: Проће га жалост, Дјевојке се посаде на басамаке
дивхане око Дике.
најпошље, у пјесми.......... Ко сваком
пјевачу.......... А можда ће бегениДика: /Пјева уз пратњу саза и
сати другу цуру.
хора дјевојака/
Најима: Има нас, шућур Алаху, доста (оловком: на пребир),
ко пљеве.....
Фадила: Не знате ви, сестре
моје, шта је карсевдах.......... Троши
инсана ко суха.......... Не до вам
драги Алах тих мука и тога јада..........
Сејима: То само пјесма умије
исказати... прецртано оловком:
Она знаде шта је дерт и туга .....
Она разумије инсана..........
Дудија: Она ће само помоћи
јадном Мустајбегу.
Сејима: Хајде, онда, да му
запјевамо... Нека се чује пјесма
бола, и уздаха- прецртано оловком, пјесма дерта и вјечног сев-

Пјесма за мецо-сопран и
женски хор бр. 19.
„Вихор ружу низ поље носаше,
Хај, под Мујин чадор доносаше.
У чадору никог не бијаше,
Хај, до ли Мујо ране боловаше .
Седам рана од седам јарана
Хај, осма рана удаје се драга.
Виш главе му шаргија висаше,
Хај, Мујо јекну а шаргија
звекну.
Бјела ружо, селам ћеш ми
драгој,
Хај, и реци јој: рахметли је
Мујо.“
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Фадила: Аман,..... и не би му
Хабиба: Чини ти се, Дико.....
зар илаџа..........
Још си ти младица!.....
Дика: Оловком прецртаноДика: Ксмет, Фадила,..... Коме
је данас рахат и лако при души..... Кад ви нећете да пјевате, хоћу
Најима: /С нарочитим ја. А ви прихватите. /Пјева/
наглашавањем/ Море ли инсан Пјесма за мецо-сопран соло и
женски хор бр. 20.
неког севдисати, ко не хаје за
њега?..... Ја, дина ми, не би могла..... Дика: „Одкако сам севдах свезо,
Фадила: И јоште како, бона.
Да ти само причам. Ето моја родице, рахметли Неџиба, пала
била у севдах за оним Ђамбасом,
Алијом..... А он, несрећа једна, не
шћеде је никако. Она, тужна, шта
ће..... копнила и вехнула, па
најпошље пресвисла..... Ја сам
свједок, да је тако било.....
Хабиба: /оловком прецртаноИронично/ Имала је и ради кога.....

Хор: Никад нисам рахат био.
Дика: Дертли сам ти и сувише,
Хор: Од севдаха, аман, све би
пио.
Дика: Ој, Фатима, душо моја,
Ој, богати буди добра.
Хор: Када пијан ја посрнем,
Да на твоје, аман, груди панем.“

Дудија: Грло ти се позлатило,
Фадила: Севдах, драга нема сестро. Дедер, како би даље...
очију...
Дика: /Уздахне/ Не могу виДика: /оловком прецртано- ше..........
Љутито/ Ух... шта причате..... Ко
Дудија: Мореш ти, и још како.....
је видио на пиру спомињати
мејите. Оловком прецртано- Млађа си ти од нас свију и
Мајке ти, барем данас будите поскочнија..........
Фадила: Јеси, Дико.
веселе..... Пјевајте..... Данашња се
младеж не зна ни веселити... Да
Дика: Фала Вам, дјевојке
сам ваших љета, ја би скакала моје.......... Нека Вам Алах драги
преко главе од радости.....
даде, да још ове јесени понесете
дувак на глави...........
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Дудија: Евала, Дико. А ти опетке родила Хаџији двоњке...........
Дика: Језик прегризле, алчаци.......... Питаћу Вас, кад се удате..........
Дудија: О, ја би се нама удала.....
Догодине у ово доба, биће нас,
шућур Алаху, више. /Смије се/

Појава IV
Латас и пређашња.
Мелодрам бр. 21.
У чардаклију ступа Латас. Сија
од среће. На њему је богато,
златом опшивено одјело. На
глави носи фес са дебелом
кићанком.

Најима: /Застидила се/ Знате
Латас: /Мрзовољно –прецртали, сестре, шта ћемо сад... Ако но оловком/ Ти ли си..... Мишљах
имате вољу, да вам покажем своју виђет Најиму.
спрему и бошчалуке..... у малој
Дика: /Скочи у сусрет/ Мићо,
одаји.
ђе си ђувегијо (оловком: соколе)
Хабиба: Како да немамо, дра- мој драги?
га.......... Само не окрећи еглен
Латас: /С досадом/ Ваљда си
вазда на другу страну..........
научила, да се зовем Омер.
Сејима: Да виђамо, Најима...
Дика: Нека поносе мој... наБарем ћемо се свакве љепоте навикла сам овако..... /Горко/ Земан
гледати.....
дође да се растајемо.....
Дудија: Хајдемо, сестре...........
Латас /прецртано оловкомОдлазе сви осим Дике. –
Хладно/ Судбина, Дико..... Још
прецртано оловком
неки дан моћеш ме гладати..........
Дика: /За себе/ Свршено је са А пошлије..... одох ти ја /оловком
мном. Нема фајде, отеше ми аши- прецртано- весело/ у Видин и
ка, мога лијепог Мићу. Наш сев- Стамбол и..... козна куда.
дах однесе мутна вода за вазда
Дика: Михајло, брате, што ћу
(оловком: навјек). /Уздише/ Од без тебе, јадна.......... Ко ће ме
сада ћу стерати душеке, на којим грлити младу... Ко ће мени лијепу
ће се њих двоје, уморни од севд- рјечцу казати..... Срце ће ми пући
ха, одмарати, њих двоје љубовати..... од туге и дерта. /Моли/ Мићо,
Алах ти драги помогао! Остави
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ове труле газдаше и бјежи са
мном..... Није још касно... /Узбуђено/
Што ће ти напирене агинске
ћери!..... Шта ће ти оне!!! Оловком
прецртано- Конда су сухом сламом надолмљене..........

А ја би рад тебе у огањ скочила,.....
све на свијету прегорила. Па ја не
тражим ништа изим тебе. /Моли/
Мићо, бјежи са мном...........
Латас: Касно је, Дико.

Дика: Понијећу са собом бисер
Латас: /Махне руком/ Преста- и дукате..... Све ћу ти дати..... Сани, богати.
мо бјежимо.........
Дика: /Још јаче/ Погладај мене
Латас: /Одбија главом/ Смири
припросту и фукару. Све је на се, иноћо. Немам вакта за
мени, ко што ми је Алах драги на ашиковање... Знаш ли, да морам
рођењу дао. Ћутим и зборим, што јоште скочити до имама. Алах
ми на срцу лежи. Ако севдишем – иманет (оловком: Еј – дувале).....
тебе, севдишем твоју младост, /Пође/
твоју мушку руку и твоје јуначко
Дика: /Јаким гласом/ Мићо,
око. Душу би дала за тебе. Њима
нека је на част твоје тобожње једну ријеч. Још није све пропало.
господство и пашинство..... Мени
Латас: /Застане/ Шта хоћеш.....
је само до тебе.......... Смилуј се на Говори брже!.....
ме. /Пође Латасу да га загрли./
Дика: /Осврће се/ Бјежимо
Латас: /Устукне/ Дико, вријеме одавде, али далеко, у свијет...........
одмиче. Кани се бар сада празних
Латас: Дико, јеси ли при себи?
разговора... Може нас когод виђети,
Ко да си се помамила!!!
па зло..... /Њежно/ Овог часа гизДика: /прецртано оловкомда се у другој одаји невјестица за
ме..... Њежна ко ђурђевак......... Оштро/ Бјежимо, кад ти кажем!!!
Чиста ко суза..... /Усхићено/
Латас: /прецртано оловком„Свијетла ко сунце жарко, сва Насмије се/ Мореш, али осим
златна.....“
мене.
Дика: /Сломљена/ Не говори
Дика: /Крикне/ Зар тако.....
тако..... Умријећу јадна. Шта је она мени? Проклета уходо..... Мрзим
боља од мене? Болан......... болан..... те ко псето...... Очи би ти ископа82
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ла..... Зубима те клала..... О, када
би могла ударити на цијели свијет.....
овај севдах ишчупати из груди и
згазити погано срце, да ме не
мучи даље. /Плаче и пада по
миндерлуку/

Латас: Видиш, већ ти је лакше.....
Сједи на миндер и одмори се. Није
то ништа, проћи ће. А ја ћу часком
скокнути до имама. /Дође до
врата/ Збогом Дико.

Дика: /оловком прецртаноПодигне главу/ Шта ћу тужна?
Шта ћу у овом пустом чардаку,
када одеш. Куд сам пристала?
Сама, са старим и чемерним
Хаџијом.....

бојим се..... Шта је с тобом? Да
ниси, сачувај Боже, слаба,... да
ниси хаста?

Дика: /Скочи као помамљена/
Латас: /Нијемо посматра и врти Каурине, велим ти, да ме водиш
главом/ Види белаја..... Аласала- одавлен.......... Крв ће пасти..........
мет.
Латас: /Врати се/ Пријети, не

Дика: /Строго/Води ме, велим
ти, последњи пут.

Латас: Никада..... Јеси чула?
Моја ми звијезда указује пут,...
њиме ћу стићи господству и власти..... И таква једна жена да постане (оловком: буде ми) препрека, прецртано оловком- мојој
Дика: /Крајње очајна/ Не могу слави. Иди ми сочију..... Ко си ти?
без тебе, па не могу... Михајло, Сиктер, бабетино стара..........
гуши ме нешто у грлу..... Дави,
Дика: /Сикћући како гуја/ То
умријећу... /устане/ Смилуј се ли је, даклен: /прецртано оловмени..... Ако си вјештац, молим ком- као да пита/ Прецртано
те даруј ми амајлију заборава,..... оловком- „стара“..... Хоће ти се
ако си неки ђин..... нечастиви, млађа, је ли,... роспијо каурска...
ослободи ме својих поганих Е, знаћеш ме, ко је Дика..... Ако је
канџа..... Или ме убиј..... намјесту! гинути, онда гини и ти са мном.
Овако не могу..... не могу..... /
Свршетак мелодрама бр. 21.
Плаче поновно./
С поља чују се кораци и жагор...
Латас: /Са висине/ Нека ти је
Алах у помоћи..... Све се даде заборавити, само добра воља.
Чудићеш се касније, шта ти је
негда било.....
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Латас: /Престрашен/ Склони
Латас: /прецртано оловкомсе, драга, неко иде.....
Ослободи се Дике/ Најима, нисам
Дика: /Подмукло/ Одма ћу, ништа крив, тако ми дина.

Најима: /оловком прецртаноЛатас: /Искучује се од Дике/ Окрене леђа презриво и ћути/
Даље од мене.
Дика: /оловком прецртаноИзгубљено/ Имаш право, Најима.
Пљуни на скота.... Теби прича и
Појава V
лаже о севдаху, а мени се краде
Најима, дјевојке и пређашњи. на конак, сваке ноћи..... Вара и
Дика прискочи Латасу и обгрли мене измећарку, и тебе, /с нарочитим нагласком/ агинску шћер.....
га чврсто објема рукама, као
утопљеник. У том тренутку,
Најима: /прецртано оловкомнаилази Најима, а за њом њене
Окрене се/ Слугане, чу ли шта
јаранице.
каже.....
Дика: /прецртано оловкомЛатас: /прецртано оловкомСтеже Латаса, који се отима
Прибрано/ Измећарка просипље
из њених панџа/ Лијепи мој Омесами отров и лажи,... жели нашу
ре..... Драгости моја. Дични мој
пропаст. /оловком прецртанопашо..... /Станка/ Задавићеш ме,
Топло и убједљиво/ Најима, послије
болан..... Не стежи толико.
Алаха волио сам једино тебе.....
Најима: /прецртано оловком- Тебе севдисао, о теби снивао...
Затетура и прислони се уза зид. Али шта ћеш..... Изгубих главу.....
Гледа укочено у загрљени пар/ Ово дивље чељаде овђе /показује
Аман јараби.....
на Дику/ омађија ме и навуче
Латас: /Тобож хладно/ Шта својом једрином, својим пркосним
хоћеш (оловком: радиш), Дико... здрављем..... Огријеших се о
Хаџију,... о тебе..... и што је најтеже,
Пушћај ме.....
о себе самога..........
Дјевојке: /прецртано оловкомДика: /Злобно/ Друкчије си
Презриво/ Бака ђувегије, бака
севдаха. /прецртано оловком- мени зборио, каурине, кад смо
били насамо.
Изгубе се са позорнице/
Мићо..........
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Латас: /Најими, која је окренута леђима према њему/ Алах ми
је свједок /Ставља руку на срце/
Иза сваког загрљаја с њоме, /
показује на Дику/ све жеднији
сам биво правог севдаха,..... све
већма жудио за тобом, Најима.....
И сада, на прагу среће, дође ова
жена, да се испне између нас, као
највиша планина..... да нас заувијек
растави..... Има ли веће казне? /
Станка/ Одох, Најима. Одох у
свијет, далеко од тебе, али једно
те молим на растанку, пружи ми
руку /Чека и кад види, да Најима
остаје упорна, ухвати је њежно
за рамена/
Најима: /Отргне се/ Откучи
слуго. Рука ти је пексинава (оловком: прљава)..... Ораха из њих не
би примила..... Ако је штагод
било међу нама, предај забораву.
/прецртано оловком- Показује
на Дику/ Ено ти пара..... нећу да
чујем за те!

другог. /прецртано оловкомНастаје велика станка, а потом
Латас нагло оде./
Мелодрам бр. 22.
Најима: /Пође за њим неколико корака, али се врати и потом
сједне, окренута леђима од излаза/ Нек иде... /Говори више за
себе/ Све ми се и тако гади.....
Презирем и саму себе..... Да није
гријех, кидисала би и свој живот.......... Стидим се најстражњег
(оловком. последњег) човјека.....
Хаџијина, агинска ћерка, да се
понизи пред слуганом, каурином.....
Знаш ли, болан, да сам заслужила најгору судбину.
Дика: /прецртано оловкомКао да не чује Најимине ријечи.
Са задовољним гласом/ Нека је
свему крај. Можда је овако и боље.
Признаћу гријех Хаџији. Ево моје
главе, па нека сијече......... Што ће
ми живот више.....!

Најима: /Гледа у даљину/ Чини
Латас: Вараш се, /прецртано
ми се, да ми је уселио мејит у срце,
оловком- дигне, одједаред, гордо
а мене да нестаје у божијој хаглаву/ господарице. За мене, овдје,
ви.......... да ме више нејма..... нејма.....
и нема пара. За мене: будућег
Станка.
славног Омера, а, можда, Омерпашу.......... Мој пут је далек и
Свршетак мелодрама бр. 22.
мучан, њиме ћу поћи сам..... А
теби желим да нађеш мира крај
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Појава VI
Хаџија и пређашње

двјема мјеста нејма.......... Не питај
даље..... и тако је заман.

Хаџија: /прецртано оловкомХаџија: /Улази сав радостан и Узбуђен/ Неће бити, ћери. Да
сретан/ Дјецо, је ли све спремно ниси сеф или те је, можда неко
и весело..... Дошли су свати.....
налаго?
Најима: /прецртано оловкомДика: /Слободно ступи напријед,
Устане, махне руком, уздахне/ спремна на све/ Што рече Најима
Свршено је, бабо..........
истина је цијела..... Опрат се не
Хаџија: Аферим, ћерко..... Нек
си ми сретна..... /Одједаред застане изненађен/ А ти, Дико, што
си ућутала? Шта радиш тамо, у
ћошку?

да........... Стог или ме убиј или ме
пуштај, аго.
Хаџија: /Истом сада схваћа.
Запрепаштено/ Под старе дане
тешка ме стиже кушња...........

Најима: /прецртано оловкомНајима: /Болно/ Бабо мој драТужно/ Бабо, не питај.........
ги, како је текар мени?
Хаџија: Шта би, Најима?
Хаџија: /Пружи руке, као на

Најима: Квари свадбу, нама’..... молитву/ Ксмет..... La ilaheil- lellahu/
Нема Бога осим Алаха јединога/
/Оштро/ Нећу Омера!
Хаџија: Вела хавле,..... Шта /Дики/ За твоје дјело, иноћо, немам достојне награде. Слободе
рече?
си узела дио, а ја ти је цијелу
Најима: /прецртано оловком- (оловком: пуном шаком) дајем. /
Још одлучније/ Нећу Омера.
прецртано оловком- Иронично/
Хаџија: /прецртано оловком- Куд би више?
У неизвјесности/ Добро, ћери.....
Дика: /прецртано оловкома рашта, дина ти.
Сломљено/ Пушћаш ли ме, аго?
Најима: Дика нам тешку заХаџија: /прецртано оловкомдаде рану и наружи наше часно Хладно/ Иди,..... куда те очи воде.....
име. Сад под овим кровом нама Само далеко од мене. Узми своје
рухо и златнину; све, што сам ти
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даривао, понеси..... Нека ти је
Најима: /Плачно/ Не могу – не
халал..... А кашње, спремићу за могу!
тобом и нићах..........
Хаџија: Ријеши се, Најима. Он
Најима: /прецртано оловком- гине за тобом од тешког севдаха.
Упада/ Не заборави, бабо, кад је
Најима: /У очајању/ Не дај ме,
већ говор о томе, на момка свог, бабо..... Оде ми живот..... Оде
на Омера..... Давно, некад, ти си младост. Зар баш нејма друге
му обећао тескеру за твог хабаба помоћи..... другог лијека. /Плаче/
у видину, сјећаш ли се. Сад је
Хаџија: /Уздахне/ Нејма, ћери.....
прилика, да је дадеш. Нека му се
Шта би чаршија рекла?!..... Занађе за сретна поласка и пута.
мисли наше бруке и срамоте. /
Дика: /прецртано оловком- Станка. Потом одлучно/ Не, пир
Скрушено/ Алах иманет /прецр- се одржати мора..... Другог спаса
тано оловком- Излази погнуте нејма..........
главе/...
Најима: Онда..... Онда..... /брзо
Хаџија: /Грли ћерку/ Ћери, и одсјечно/ зови бега..... Јер, остаНајима!
не ли вако преко ноћи јоште,
Најима: /Очајно/ Бабо, шта ћу сумњам, да ћу икад своју дочекасада?..... Камо среће, да ти нисам ти свадбу.
жива.
Хаџија: Е вала, ћери..... Нека
Хаџија: Не бој се, дијете. Хоћеш си ми се дозвала памети. Види се,
ли послушати старог родитеља? чије си дијете.......... /Станка/ А
Најима: Аман, помагај, бабо. сада ти одох по Мустајбега, па
што Алах драги нам даде.....
Хаџија: Слушај ме, ћери. /
Чим је Хаџија ово рекао, у
Станка/ Има ко једва чека хабер
ходнику се разлијегне
од тебе.
дјетињски смијех.....
Најима: Бабо (додано оловком.
Станка) ... мислиш, Мустајбега.....

Хаџија: /Радосно/ Тако је, ћери.
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Појава VII
Хаџиница и пређашњи
Хаџиница: /Ступи унутра као
без душе и ломи рукама/ Протрчо
худам. Брада му се тресла од
смијеха и силног весеља.....
Хаџија: /Љутито/ Теби је стара
вавијек до будалашћина..... Спремај
рађе ћер за крнање.
Хаџиница: Лијепо реци, Хаџијо.
Зашто си се на ме окомио!

Хаџиница: Умири се, Најима.
Вакат је, да се спремиш за крну.
Скоро ће акшам. /Обе одлазе/
Промјена
Интродукција бр. 23.
На позорници се, одједаред,
замрачи. Зато вријеме врши се
(оловком прецртано- на њој)
промјена.. Неколико ханума,
које представљају сватовске
званице, посаде се брзо на
миндерлуке. Истовремено се на
дивхани размакну широм
застори, чиме ће позорница
добити двоструко на дубини и
перспективи.

Хаџија: Како нећу. Не водиш
бриге о пиру..... Док се не вратим,
хоћу да је крна готова. /Најими/
Када се поново расвијетли,
А ти, ћери, упамти добро сада.
пред гледаоцима се укаже
Да ми дочекаш лијепо Мустајбега;
чардаклија,
двапут пространија
ко што пристаје ђувегији... /Оде/
и освјетљенија. Црвени застори
Хаџиница: /Изненађено/ Шта и обојена окна на пенџерима у
рече, Хаџија? Чу ли право?
дубини позорнице, бацају
црвени рефлекс на људе и
Најима: Јеси, мајко..... Не бегествари.
нишем ти веће Омера.....
Хаџиница: Аферим... Нека си
Појава VIII
послушала худама. Омер и није
твоја прилика.....
Хаџиница, хануме и слушкиње,
а мало доцније дјечаци,
Најима: /Гануто/ Мајко, лако
дјевојке,
Најима, кума и остали
је то рећи /плаче/ Али ти не знаш,
свати.
како је мени.......... Оде ми младост
На миндерлуцима сједи
и срећа,..... оде сав живот.
Хаџиница и хануме, сви у
свечаном, празничном руху и
воде међу собом разговоре
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мимиком и нијемим гестама.
Слушкиње уносе, међутим, на
великим табацима шербе и
црну кафу и послужују све
редом званице. Мало касније,
обилазе исте слушкиње са
ћасама около, и подносе их
ради даривања. Нека ханума
даје хајрију, нека меџедију, нека
само грош, како која. /
Послуживање мора тећи брзо и
као споредан догађај./
/Истовремено почиње
припрема за крнање. То је
полувјерски, народни обред,
који се врши над дјевојком,
прије вјенчања./
Прво се појави, на десна врата,
осам лијепих стаситих
дјевојака у шареном
празничном руху, с много
накита на себи. Полаганим
ритмичким корацима оне
ступају према дивхани, по двије
у реду. Прве четири држе руке
на прсима. Остале четири носе
у рукама, једна: ћасу са
растопљеном крном /црвена
боја/, друга: ћасу са водом и
прстеном унутра, који ће кума
даривати млади, а трећа и
четврта: навлаке од црвене
свиле, које ће се млади натаћи
на ноге и руке послије
извршеног помазивања крном.
Ред дјевојака се раздвоји, када
се приближи дивхани, лијево и

десно. Прве четири од њих
остају на крајевима
степеништа, окренуте публици.
Остале се пењу даље, на подиј,
и поставе се лицем према
гледалишту.
За овом групом дјевојака креће
се поворка, састављена на
слиједећи начин:
1. Четири дјевојке полако иду,
носећи плави душек, који
намјештају усред подиума.
Потом се постављају на
степеништу, изнад оних првих
дјевојака.
2. За њима долази шест дјечака
са свијећама у рукама. Они
заузимају мјеста с лијеве и
десне стране душека. Дјечаци
су обучени у тамно модре
чакшире и црвене-фрес
копаране. На глави носе фесић.
3. Непосредно за дјечацима
гегуцају три сасвим мала
дјечачића у великим фесовима
са дебелим кићанкама. На
њима су жуте чакширице и
фрес копарани. Чим се попну
на подиум, ови мушкићи се
стану ваљушкати и превртати
по душеку, чиме се гата, да ће
млада рађати само синове.
4. Најзад, појављује се и млада,
као централан личност ове
свечаности. Њу прате двије
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хануме, осредњих година. Једна
је кума, а друга, може да буде,
тетка или нека старија родица.
Млада је обучена у свилене
димије, извезене око џепова и
на ногавицама златом и срмом.
На горњем дијелу тијела она
носи копаран и поврх њега
јелек /односно фермен/, такође
богато украшен златом и
свилом. Око паса омотала је
широки свилени појас. На
ногама су јој папуче од кадифе.
Млада је косе оплела у дуге
плетенице, пребачене преко
груди. На глави јој је прозирна
јеменија са ситним керицама.
Преко лица навукла је танки
црвени зар. Она је пометала на
себе много накита и прстења,
белензука, ђердана и менђуше.
Све три жене ступају
побожним и достојанственим
корацима ка подиуму.
Као посљедње у поворци,
излазе четири дјевојке, које
носе младин дувак /вео/,
држечи га за крајеве. Оне се
пењу на подиум, одмах за
младом.
У једном ћошку подиума,
хануме, које су довеле младу,
окрену ову три пута око себе.
На то јој један дјечачић поспе
над главом фишек с бонбонама
и парама, око чега се дјевојке и
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дјеца јагме. Вјерује се, да ће се
дјевојка, која уграби пару,
ускоро удати. Млада дарива
потом малога дјечака чеврмом.
/Послије овог уводног акта
почиње заправо обред. Док овај
траје на позорници се
истовремено плеше балет
односно пластична ритмична
игра.
На тај начин, балет је истакнут
као главно збивање на
позорници. Он се игра испред
рампе./
Балет /ритмична игра/ бр. 24.
Дјевојке, које су стајале на
крајевима басамака, испод
стубова, њих осам на броју,
одпочињу групни плес, којим се
пластично приказује скривена
тиха чежња младе дјевојке за
севдахом и ашиковањем.
Из овог цртања дјевојачког
прижељкивања и пасивне
жудње, прелази плес у
страсним и бујним ритмовима,
служећи се при томе крајње
оријенталним колоритом, у
приказивању немирних
ишчекивања невине стидне
невјесте, перд њену прву брачну
ноћ. Дјевојачка машта,
еротично узбуђена, ствара себи
преставе, које се пењу до
пароксизма страсти.....
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Балет се завршава тихо и
смирено у сликању слатког
дријемежа и спокојног сна
сретних младенаца.
/Горе, на подиуму дивхане,
врши се, међутим, крнање./
Понајприје тетка запали
свијеће дјечацима. Младу
повале потом, у сједећем ставу,
на душек. Дјевојке, које су
носиле дувак, машу њиме, за
сво вријеме помазивања, више
младине главе.
/Кума је главни извршитељ
крнања, а затим тетка.
Потребне ствари додају
дјевојке, према томе, шта која
држи у рукама./

млади на руке и ноге свилене
црвене кесице.
Обред је свршен. (оловком
дописано: Свијеће гаси кума.)
Прије одласка у покрајњу одају,
гдје ће прати крну са младе,
кума дарива дјевојке и дјечаке
металним новцем. Слушкиња
преноси, у међувремену, сахан
са баклавом, чиме се хоће
изразити жеља, да би млада
била слатка као баклава.
Балет /плес/ још траје..... Готово
непримјетно изгуби се млада са
кумом и тетком са позорнице
на лијева врата. Млада је, сада,
под дуваком.
Свршетак балета бр. 24.

Са дна ћасе, пуне воде, вади
кума златни прстен /свој
Појава IX
поклон/ и натиче га млади, на
све прсте редом, па га,
Хаџија, Мустајбег, Сафет и
напошљетку, остави на
цијело особље
домалом прсту. Послије тога,
Свати, скупљени на позорници,
она узима ћасу са бојом /крном/
одједаред, се ускомешају и
размути руком и помазује
уклањају у страну. Долази
замоченим памуком десну руку
Хаџија, Мустајбег и Сафет у
до зглавка и десно стопало
веселом расположењу.
младе, (дописано оловком: која
Сафет: /Поздравља сватове/
је већ раније скинула папуче).
Истовремено крна тетка лијеву Хош гелдум,..... Сафа гелдум.
руку и ногу. Пошто је ово
Свати: Хош булдум..... Сафа
свршено, кума ставља млади на
дланове памук и по врху жути булдум.....
дукат. Одмах потом навлаче
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Мустајбег: Здраво и мирно,
Најима: Добро нам дошо, беже.
Хаџинице.
Чекамо на оловком прецртаноХаџиница: Срећно и бахатли Вас. (оловком дописано: тебе.)
било, дични мој беже...

Мустајбег: На крилима не би
Сафет: /Радосно/ Сви смо сада прије допрхуто.
на окупу..... Нека је с хаиром,
Хаџиница: /Најими/ Ходи ми
дабогда.
ближе, ћери рођена. Да те загрлим
Хаџија: Фала, Сафете. Фала јоште мало..... Како ће мајка без
вам кићени сватови. /Тихо своје јединице?
Хаџиници/ Јели свршена крна?

Најима: /Прилази мајци, а она
Хаџиница: Јоште давно. Чека- је грли и љуби/ Нека мајко, пусти
ме. Не знам ти данаске, шта радим.
мо на већиле и на ђувегију.....
Уморна сам и клонула од великог
Хаџија: Туде смо ми. Ево бега..... срклета и бдјења, али све ће, ваљда,
ево наске.
проћи. И моја ће се ноћца једном
Хаџиница: Машала..... Среће разданити.
изненада за Најиму.
Хаџиница: То је, ћерко, од

Појава X
Најима и пређашњи

велике драгости и среће. Погледај
момка /показује на Мустајбега/ и
биће ти лакше при души. Разведриће
се намах твоје чело тмурно.

Сафет: Ево наше понос-младе
Најима: /Ћути/
(оловком дописано: дјевојке) .....
Хаџија: Не причајте много.
Оловком прецртано- Благо
Мустајбегу..... (оловком дописа- Биће вакта за еглен и кашње. А
но: Ево нам гиздаве невјесте.....) ти Мустајбеже, не замјери нама,
ако је штогод било за замјерке.
Мустајбег: Најима, оловком Гдјекад,... сметне се сума инсан,
прецртано- паунице наша... али, шућур Алаху, опе’ дође себи.
(оловком дописано: благо мени) И текар онда позна прави севдах
и срећу.
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Најима: /Пркосно/ Бабо, не одмах пред кадију.......... хајдемо
збори тако.....
на вјенчање..........
Мустајбег: /Великодушно и
поносно/ Најима, нисам злопамтило. Кога од нас срце није знало
преварити? Што је прошло нека
носи мутна вода..... И дерт и
преживљавање мука вриједни су
стеченог севдаха. Шта има чојек
изим тога на овом дуњалуку?
Севдах је све оловком прецртано- и сва..... Севдах је јачи од
свега, па и од саме смрти.
Најима: /Гордо/ Само од једног
није: од инсанског поноса.
Мустајбег: /Смије се горко/
Најима, онда не знаш, шта је големи, тешки кара-севдах. /С јаким
нагласком/ Јачи је он од свега на
свијету.......... /Станка/.

Најима сагнула главу и
премишља.
Хаџиница: Како да није каил
/Мустајбегу/ Видиш ли, да се застидила, јадница.
Хаџија: Збори Најима!..... Нијеси
(дописано оловком: ваљда)
занијемила!

Појава XI
Латас и пређашљи
Изненада, појави се Латас, са
торбом о рамену и путничким
штапом у руци. Његов долазак
изазва протестно гунђање међу
сватовима.
Најима, изненађена доласком
Латаса, сва поблиједи и
задрхти. Мотри га питајућим
чезнутљивим погледом.

Најима: /Тргла се, одједаред,
као да се нечег сјетила, хтјела нешто одагнати од себе. Она преЛатас: /Клања се/ Звао си ме,
вуче руком преко чела. Отвори
честити аго.
широм своје очи..... Истина јој.....
Хаџија: Стижеш у невријеме
тада сину, јасна као дан./ Тако,
бива, збориш, беже..... Ко ће то као вазда, Омере.
вјеровати?
Латас: Опрости, ако сам штоМустајбег: Вјеруј, Најима... год на сметњи. Путујем у ВиСевдах не зна за инат ни за уврједе дин.......... Никад се више, можда,
тешке..... Ако си каил, хајдемо нећемо видјети. Па те само једно
још молим: халали ми, Хаџијо.
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Хаџија: /Оклијева и ћути/

Мустајбег: /Потегне кубуру/
Хаџиница: /Строго/ Подај му Ходи на нишан, потурицо клета.....
тескеру, па нек иде с милим Бо- Давно сам киван на тебе.....
гом..... Доста смо муке с њиме
Латас: /Срчано/ Ово није мјесто
видјели..........
за мегдана. Чекаћу те, беже, доле,
Мустајбег: /Љутито/ Куршум на ледини. Ако ниси жена, доћеш
ти њему у чело, а не тескеру. Не- ми на виђење.....

ка знаде, ко су Крајишници. /
Најима: /За себе/ (Оловком
Латасу/ Сиктер одавлен...
дописано: Машала,) зна се, ко је
Сафет: Тако је. Гони кучку, мушко..... Родила мајка оловком
прецртано-јунака..... (оловком
Хаџијо.
дописано: сокола.....)
Хаџија: Причекајте, браћо,.....
Мустајбег: /Ван себе/ Најима,
не иде тако..... Када је већ путник,
да му халалимо..... И он је, ко и шта рече? Јеси ли махнита? Хвалиш свога душманина, џелата и
ми, инсан.....и он је мумин.
злотвора..... Али знај добро, да га
Мустајбег: /оловком прецрта- твоје очи неће гледат дуго. Овако
но- Бијесно/ За кога велиш?! За ћу с њиме подијелити мејдан. /
прецртано оловком- Латаса оловком прецртано- Навали
(дописано оловком: Михајла)? / поново на Латаса/
Показује на Латаса/ Он није ни
Хаџија: /Угурао се брже бољеналик на хинсана..... То је хајван,
између завађених/ Беже, одложи
стока, Хаџијо!
кубуру. И умири срца гњев..... Под
Латас: /Пође да навали на бега/ мојим кровом крв се не смије
О мени да л’ збориш, беже? Зар пролити..... /оловком прецртаноја да сам стока? Ја хајван?!.....
Латасу/ А ти, Омере, крећи се
на пут брже.......... Јер умјесто
Сафет: Гори си од хајвана.
пира, џеназа се спрема.....
Најима: /Покрије очи рукама/
Мустајбег враћа кубуру за
Побиће се, тешко мени.
појас.
Латас: /Тужно/ Идем, Хаџијо.....
Фала ти ко (оловком дописано:
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рођеном оцу) брату...../Оклијева/
Најима: Али нећу тебе, беже.....
И теби, Најима..... оловком прецр- Већ овог делију. /према Латасу/
тано- Алах иманет (оловком Омере, носи ме пред кадију...........
дописано: Ејдувале) /Дође до
Латас: /Зграби Најиму у наручје
врата и застаде/
и бјежи с њоме, на рукама, на
Најима: /Крикне/ Омере! Куда врата/ /У оркестарској паузи/ Моја
ћеш?
си Најима.
Латас се окрене.
Хаџиница: /Љутито/ Ћерај,
Хаџијо, зијанћера од куће.
Поквариће нам пир и весеље.....
Најима: /Као препорођена/ Не
бој се, мајко. ? одржати мора.

Настаје велика ломљава и вика.
Чују се разни повици.
Мустајбег и остали јурну на
врата за одбјеглим паром.
/оловком прецртано- Станка/
Хаџија пође према рампи и
мимички даје израза своме
потпуном задовољству.2

Мустајбег: Аферим, Најима.

- Завјеса пада -

2

Текст је дјелимично прилагођен
савременом правопису.
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Др Лука Кецман

Милорад Костић
ИЗ НАШЕГ ВИЛАЈЕТА
Захваљујући дугогодишњем и имао намеру да оживи један могући
преданом позоришном раду и догађај из живота Бање Луке,
стваралаштву професора Предприликом демонстрирати новонастало
рага Гуге Лазаревића, сачуван је
јединство у Краљевини, те је требало
оригинални рукопис мелодраме
на сцени извести дела Срба, Хрвата
и Словенаца, односно муслиманског
Из нашег вилајета, Милорада
живља, јер југословенских аутора
Костића. О свему томе проф.
није било. Зато су премијерно изведена
дела-једночинке, Б. Нушића Хаџи
Лазаревић је написао у предгоЛоја, Р. Одавић Хеј Словени и Б.
вору, а сада неколико речи о самој
Швабић Повратак. Колики и какав
драми. Очигледно да је Милорад
однос аутора је био, најбоље показују
следећи подаци: од 1930. до 1941.
Костић, понесен идејом да се
изведено је 70 премијера по делима
3
створи драмски рукопис Крајине,
српских аутора, 36 по делима хрватских,
3

Овде је неопходно рећи да је приликом
отварања Нарадног позоришта Врбаске
Бановине забележено да су у управи
имали проблем приликом избора
драмских текстова који ће бити
изведени. Наиме, морало се и том

4 по делима муслиманских и само
три по делима словеначких аутора.
Из овога се јасно може закључити
жеља драмских стваралаца да ако
нема аутора муслимана, онда да се
нађу дела са темом из њиховог живота
и обичаја.
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боравак Михајла Латаса, потоњег
Омер-паше Латаса, његов љубавни
занос и верски преображај. Врло
вешто и уверљиво Костић уводи
Михајла у бањолучку чаршију и
то кроз кућу Хаџи Алаге Бојића,
угледног трговца, који му широм
отвара врата и прима га као свога. У тој кући Михајло ће напустити православље и прихватити
ислам, али и своје срце подарити
Хаџијиној ћерци Најими. Свој
мелодрамски заплет Костић гради на два, паралелна драмска
сукоба. Први је изражен кроз
константну верску нетрпељивост
и неповерење Михајлових опонената (пре свих Мустај-бега),
који све време лебди као зла коб
ове драме наговештавајући трагички крај. Други је остварен кроз
класичан љубавни троугао,
Михајло-Најима-Дика (иноћа,
Хаџијина друга жена), којем се
придружује Мустај-бег искрено
заљубљен у Дику, спреман да
болује и тугује за њом кроз праву дефиницију кара-севдаха.
Поред ова основна два драмска
тока, приметно је Костићево
вешто осликавање бањалучке
чаршије са свим њеним манама
и врлинама.
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Ликови су углавном задати у
оквирима традиционално очекиваног модела, патријархалног
васпитања проистеклог из верског
учења, као и у односу на то којој
касти припадају. Дакле, без
изневеравања очекиваног, што је
било веома важно за тадашњу
бањолучку публику. Лик Михајла
Латаса, граничарског кадета у
бекству, понајбоље је конципован.
О њему се сазнаје готово све што
треба, посебно од других ликова,
што Латасу даје посебну димензију
јер значи да је глас о њему стигао
пре њега, како би поступци на
крају драме били потпуно оправдани. Латас је апсолутно убеђен
у то да је створен за велика дела
и чињења те да томе треба све да
жртвује, чак и љубав. Самоувереност и веровање је толиког интензитета да је спреман на
одустајање од рођене вере и прелазак у другу јер се једино кроз
њу, у времену у којем је живео,
могло досегнути до звезданог
успеха. Додуше, Костић на самом
крају не дозвољава да победи
само једно веровање. Бег Михајла
(Омера) и Најиме је прави мелодрамски расплет после којег су
сви задовољни и срећни. Он не
одустаје од своје глане животне
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намере и не изневерава своје срце.
Ту срећну завршницу зачиниће
и сам Хаџија у самом финалу,
изласком на просценијум
задовољног израза лица и осмехом
који одобрава овакав расплет.
Ова мелодрама јесте производ
романтичарског заноса, како националног, тако и људског, чистих
емоција. У композиционом смислу има својих недостатака. Поједине
сцене су чиста илустрација обичаја
или патетичног приказа патње

заљубљеног човека, кара-севдах.
Такве сцене ретардирају развој
драмскога тока, разводњавају
постигнут драмски набој и драму
чине лабавом у структури. Поред
свих ових недостатака заслужује
да буде објављена и сачувана од
заборава, али и да употпуни
српску драмску књижевност
именом Милорада Костића, који
се ликом Михајла Латаса бавио
и кроз филм. О томе сведочи у
писму које је упутио проф.
Лазаревићу и у којем пише:

Драги г. Гуго,
као што сам обећао шаљем Вам текст ‘’Из нашег вилајета’’ и
прилажем три фотографије снимљене на сцени Бања Лучког позоришта приликом извођења мог комада. Сценограф је био Жедрински.
Присуствовао сам премијери комада, извођење је било добро и највише
сам био задовољан Мустај-бегом.
‘’Из нашег вилајета’’ је само једна епизода из живота потурченог
војсковође Омер паше Латаса, о коме сам написао сценарио за филм
у сарадњи са г. Лангом, који је извођен у Паризу, Женеви и Бечу.
Поздрав госпођи Нади и Вама од
Милорада Костића4

4

Оригинални текст писма.
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Др Зоран Ђерић

МОНОГРАФИЈА О ПЕТРУ КРАЉУ
АНИТА ПАНИЋ, КРАЉ
Службени гласник, Београд
2013.

колико драмских текстова. Њен
комад Последња песма, о великом
српском песнику Јовану Дучићу,
премијерно је изведен прошле
Ауторка монографије Краљ је
године. Слободан је уметник.
Анита Панић, рођена Београђанка.
Можда неће баш све позоришУ Београду се школовала. На
Радио Београду била је аутор нике наслов ове књиге асоцирати
емисија из културе, писала на глумца Петра Краља, свеједно,
сценарије и приче за радио-про- у наслову ове монографије је,
грам. Потом је прешла на Телевизију очигледно, презиме великог српског
Београд, где је, као уредник и глумца, али и асоцијација на
сценариста, реализовала преко његову „краљевску“ глуму, одно100 документарних емисија и сно на његову истакнуту позицију
филмова, за које је добијала на- коју је заузимао у домаћем глуграде. Писала је фељтоне за днев- мишту, подједнако у позоришту,
не новине, тестове за часописе, на филму и на телевизији.
филмска сценарија. Аутор је не101
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Подсетимо се: Петар Краљ је
рођен 4. априла 1941. године у
Загребу, а преминуо 10. новембра
2011. у Београду. Играо је у многим позориштима, на филму и
телевизији. На крају ове монографије
налази се попис свих његових
улога, који је сачинио редитељ
Марко Мисирача.

глуму, прве улоге, богатог уметничког живота, до последње
улоге. Али не завршава се смрћу
Краља, него причом о новом
животу, овог пута кроз нову сцену, поменуту сцену „Петар Краљ“
у Атељеу 212.

У насловима поглавља су, углавном, поједине изјаве Петра Краља,
Петар Краљ је добитник бројних које би се могле читати и као
награда, као и четири за живот- аутобиографске, животне сенно дело: поменућу само неке од тенце.
важнијих награда: награде „МиОдмах испод наслова, као нелош Жутић“, статуете „Јоаким ка врста мота, дати су одломци
Вујић“, „Добричиног прстена“ за из интервјуа Петра Краља. Од
животно дело, награде „Павле првог, „И ког нам је жанра реалВуисић“ за животно дело, „Златан ност?“, преко „Дођите нам опет
ћуран“ за животно дело и и пољубите своју лепу децу“, пре„Стеријиног позорја“ за животно ко „Ја сам обичан човек“, „Волим
дело.
да кажем како сам константно
Од 12. маја 2012. године, мала био лирски заљубљен“, „На сцени
сцена Атељеа 212 добила је назив сам човек свих времена, узраста,
сцена „Петар Краљ“.
положаја и сваког доба, у обичном
Монографија Краљ, Аните животу само Петар Краљ“, до
Панић, састављена је, чак бих „Уморан сам као псето, одживемогао да кажем и компонована, ло се и остарило“ и „Вечито се
пажљиво, са великим поштовањем питам – јесам ли ја или нисам...
према уметнику, али и с љубављу. Зашто сам ја глумац?“.
Окупила је постојећу грађу, документарну и уметничку, и око
ње испрела свој текст, следећи
једну нит. Она је и хронолошка,
од рођења, преко иницијације за
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Поменуо сам већ да је Петар
Краљ рођен у Загребу, 4. априла
1941. године. Почетком Другог
светског рата, Петров отац Ђорђе,
Банијац из Глине, професор

МОНОГРАФИЈА О ПЕТРУ КРАЉУ

историје, успева да породицу
спасе, последњих возом стиже у
Београд. Отац наставља службу
у Чачку, а мајка са сином одлази
у Руму, код ујака, ветеринара.
Петар је одрастао у Сремској
Митровици, где је започео
Гимназију. Иако је био одличан
ученик, био је приморан да се
испише, јер му је отац био директор Гимназије, што су му пребацивали као привилегију. Уписао се у Гимназију у Новом Саду.
Данашња гимназија „Јован
Јовановић Змај“. У почетку је
становао у Сремској Каменици.
У осмом разреду се сели у Нови
Сад. У монографији је објављена
матурска фотографија, рад чувеног студија „Ползовић“, на
Петроварадинској тврђави. Матурирао је 1960. године. Потом
се упутио у Београд, са намером
да упише глуму и примљен је из
прве.
Следи опис студентских дана.
Затим војнички дани Петра Краља.
Посебно поглавље посвећено је
чувеној монодрами „Живео живот Тола Манојловић“, коју је Краљ
реализовао у оквиру Расовог
позоришта у Београду. Врло
занимљиве су и чињенице везане

за спорт, односно спортске активности и успехе у томе глумца
Петра Краља.
Поред ауторских прилога, у
ову монографију су уклопљени
и текстови других: најпре, ту је
Јелена Павловић, пријатељица из
детињства; потом Предраг
Перишић, сада професор на ФДУ,
а у време студија један од колега;
Петар Пит Теслић, редитељ. Радомир Путник, књижевник. Милован Витезовић. Милосав Буца
Мирковић. Јован Ћирилов. Јован
Буџић, тениски тренер. Тихомир
Дивљак, бивши кошаркаш. Александар Саја Лукић, уредник Радио
Београда. Љубисав Љуба
Милуновић, сликар. Драгутин
Балабан Бајка, музичар. Душан
Стојановић, песник и музичар.
Рајко Шкрбић, обућар. Соња
Дивац, супруга, балерина и кореограф. Милица Краљ, кћерка,
редитељ. Олга Стојковић, кума,
инспицијент. Тихомир Станић,
глумац. Милан Цаци Михаиловић,
глумац. Мира Бањац. Душан
Ковачевић. Зоран Шимшић, филмски продуцент. Аљоша Вучковић,
глумац. Светлана Бојковић. Студенти Петра Краља, а међу њима
и Александар Стојковић Пикси,
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сада глумац и уметнички директор Народног позоришта Републике Српске, који се у свом тексту „Наш велики профосор“
присећа студентских дана, као и
заједничког рада на представи
„Јазавац пред судом“. Са овом
представом су три пута путовали
у Америку и играли је тамошњој
српској емиграцији. Осим у овој
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представи, Стојковић и Краљ су
сарађивали у још две представе
Народног позоришта Републике
Српске – „Дивље месо“ и „Госпођа
министарка“. Да ли због тога, или,
како стоји у потпису испод
фотографије на 248. страни: „Становници Бање Луке су одлучили
да у сећању на великог глумца,
једној улици доделе његово име“.

ДРАМА

ИЗВЈЕШТАЈ ЖИРИЈА

КОНКУРС ЗА САВРЕМЕНИ ДРАМСКИ ТЕКСТ
Подстицање драмског стваралаштва и потрага за оригиналним
и савременим комадом, који би
требало да нађе своје упризорење
на даскама овог позоришта, намјера
је сваке озбиљне националне куће
која размишља о будућности и
његује домаће драмско стваралаштво. Имајући на уму ту племениту намјеру и значајан репертоарски потез, Народно позориште Републике Српске расписало је Конкурс за оригинални
савремени драмски текст. Док је
на први конкурс, расписан само
прије двије године (2012. године),
стигло чак 130 драмских текстова, овогодишњи Конкурс није

изазвао заинтересованост великог броја аутора. На Конкурс су
стигла само 23 (двадесет и три)
текста. Од тог броја, неколико
текстова је већ изведено или
објављено, те самим тим није
испунило правила Конкурса која
з а х т и јев ај у „неизвођ ен,
ненаграђиван и необјављен текст“.
Иако је број текстова готово
незнатан у односу на претходни
Конкурс, рад жирија, именованог
Одлуком директора Народног
позоришта Републике Српске,
није био нимало једноставан ни
лак. Жири је веома одговорно и
с пажњом приступио послу
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ишчитавања текстова који су структуру друштва и пад
стигли под шифрама.
вриједности током одрастања у
Међу материјалима пристиглим Србији деведесетих (Ипостас),
на овогодишњи Конкурс, на дјеце обољеле од рака (Криве су
изненађење жирија, велики број звезде), и на један црнохуморан,
текстова остао је на нивоу банал- а топао начин, износе мучне и
не, дневнополитичке или готово тешке приче млађе генерације.
вулгарно пучке комедије. Такви На овим текстовима би могло још
текстови свакако немају умјетничку да се ради, а по тематици и старосној
вриједност нити су, по мишљењу структури можда више одговарају
жирија, за сцену Народног по- неком студентском или омладинзоришта. Потребно је уочити и ском позоришту, и свакако су
неколико текстова који су отво- вриједни пажње. Текст Пруга
рили веома важне и непходне (шифра Мед и млеко), бави се
теме о којима треба да се прого- тренутно веома актуелном темом
вори позоришним језиком. На- - проблемом радника у транзицијом
жалост, осим занимљивих језичких захваћеном друштву. И док је на
колорита на драматуршком пла- почетку обећавао, овај текст се
ну су остале недовољно успjеле. претворио се у једну просјечну,
готово већ виђену, причу. Ипак,
Остало је мало онога што је ове, горе наведене текстове могуће
могуће истински естетски вред- је поставити на сцену под вођством
новати. Након првог читања свих доброг редитеља, који својим
пристиглих радова, у други круг промишљањем и ауторским
жири је предложио осам тексто- читањем може од ових текстова
ва. У том избору важно је нагла- поставити добре представе.
сити да су се јавили гласови (по
Текст Канон времена – Милутин
тематици, структури и језику)
чини се, аутора млађе генерације, Миланковић (шифра Путник кроз
какви су текстови Ипостас (шиф- васиону и векове) захтијевао је
ра Леоне) и Криве су звезде (шиф- исцрпан и студиозан истражира Алиса у градовима). Ови ау- вачки рад аутора и могао би да
тори третирају веома озбиљне и буде сјајна драма о животу велитешке теме, дубоко продирући у ког научника о коме јавност ге106
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нерално мало зна, да се аутор
одлучио да сажме текст овај текст
који је стигао на конкурс, са својим
форматом, опширношћу,
понављањима и промјеном мјеста,
био би бољи за ТВ драму.
И на самом крају, три драме
су се жирију наметнуле као значајне.
Једна од њих је Гдје је јежева кућа
(шифра Дјечак с тавана, рјешење
шифре: Илија Гајица). Овај текст
с е изд војио ау тор ови м
невјероватним даром за језик.
Топлина, осебујност и шарм ријечи
опчинио је чланове жирија. Право је освјежење читати биографију
великог и неправедно запостављеног
писца и шармантну ћопићевску
реплику, пуну ироније и топлине
истовремено, којом аутор тако
вјешто плијени читаоца и упозорава нас да драма није само добра
драматуршка структура, него да
у тој творевини велику улогу има
језик, кога новије генерације
писаца понекад банализују у
складу са временом у коме живимо. Ипак, иако је је пребогат и
занимљив језик, управо драматуршко неискуство аутора, оставило је ову драму интересантном
за евентуалну прераду у сценарио
за телевизијску емисију образов-

ног карактера намијењену дјеци
и одраслима. Жири, у жељи да
млађим генерацијама укаже на
важност и љепоту језика писца,
која готово да се више не његује,
ову романсирану биографију
Бранка Ћопића, предлаже за
објављивање у часопису за позориште и аудио-визуелне
комуникације Агон.
Имајући на уму малу сцену
Народног позоришта „Петар
Кочић“ и скромна средства која
поставка захтијева, жири је дуодраму Често, али давно (шифра
Глорија, рјешење шифре: Мирјана
Ојданић Драгаш) уврстио у ужи
избор. Ова креативно написана
и духовита комедија доноси
једноставну, а опет занимљиву
причу двоје шездесетогодишњака
који се срећу у крематоријуму.
Иако користи стара добро позната драмска средства за грађење
радње, сукобе и препознавања,
остварује се у дијалогу и представља
велики изазов за искусне глумце.
Драма Конкурс за диктатора
(шифра 2ЛОМ2, рјешење шифре:
Мирза Фехимовић), представља
најцјеловитије дјело пристигло
на Конкурс. У умјетничком смислу најбоље уређена драма наслоњена
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на искуство театра апсурда са
густим метафоричким подтекстом,
гротескно травестираним ликовима (замјена рода мушких и
женских ликова) указује на бесмисао свијета у коме живимо.

два потенцијална текста за малу
и велику сцену. Један озбиљан са
високим умјетничким захтјевима,
и један духовит и опуштајући, за
различите публике ове националне куће.

И да закључимо, жири
Жири редакцији часописа Агон
овогодишњег Конкурса за избор препоручује драму Гдје је јежева
оригиналног савременог драмског кућа за штампање.
текста једногласно је донио сљедећу
Жири
одлуку:
Наташа Глишић, предсједник
Да се награда за најбољи драмЈелена Којовић Тепић, члан
ски текст пристигао на овогодишњи
Конкурс равноправно додијели
Зоран Ћерић, члан
текстовима Често, али давно и
Конкурс за диктатора. Овом
У Бањој Луци, 14. 10. 2014.
одлуком жирија, Народно позориште Републике Српске добија године
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– komad u dva čina –

LICA:
OTAC, 55 godina
MAJKA, istih godina
KĆERKA1, u ranim dvadesetim
KĆERKA2, mlađa od KĆERKE1
SIN, stariji od KĆERKE1
ROBERT, stariji od SINA
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ČIN PRVI SCENA PRVA

MAJKA prekrije lice dlanovima.)

MAJKA: (za sebe) A ja sam
govorio… Govorio sam, govorio,
MAJKA: (off) Da, da, kako da samo što niko neće da sluša!
ne! Ti ćeš mi to reći! Dosta je toga! (rezignirano) Govooorio, i govooorio.
(Kao da je nekud krenula
(Pauza.)
neodložnim poslom, na scenu žustro
OTAC: Šta si to ti govooooooorio?
ulazi MAJKA; ukopa se na mjestu:
sad joj je jasno šta je maločas zaista
MAJKA: (za sebe) Ma nemoj,
rekla. Zagnjuri lice u šake; uznemirena molim te. Pusti.
je, gotovo potresena; stoji, pokušava
OTAC: Ma nemoj ti meni! Šta si
da se sabere; hoda gore‐dolje, riješi
ti govorio? Nisi ti ništa govorio.
da izađe sa scene, ali se ipak predomisli.
MAJKA: Govorio sam stotinu
Korača polako, krši ruke, stane,
puta, stotinu puta sam isto govorio:
zagleda se u daljinu.
hajde, čovječe, polako, nemoj da se,
Ulazi OTAC; taman da se vrati,
nemoj bez razloga ili s razlogom …
odluči da ipak ostane na sceni. Htio
Ali sve je džabe, govorio ja, ne
bi da priđe MAJCI, da joj nešto kaže,
govorio.
ali odustane. I on je uznemiren,
OTAC: Nisi ti, čovječe, ni polako
zabrinut.
ni džabe pomenuo nikakav razlog.
Petnaestak sekundi poslije OCA,
MAJKA: (za sebe) Ah, da, nisam.
gotovo izbezumljen, u trku ulazi SIN.
U nedoumici je da li da se približi Nisam ni najmanje.
MAJCI ili OCU. OTAC ga zagrli,
OTAC: Ja sam pominjala. Ako
smiruje ga; kao da jedno drugom je iko pominjao, ja sam sama
šutke pružaju podršku u nevolji – biće pominjala…
sve dobro, ne brini!
(Iz OFFA, otvaranje i zatvaranje
Strepeći, svako na svoj način kapije. Muk. Odjednom, SVI
iščekuje KĆERKU2: OTAC, zamišljen, skamenjeni u mjestu. Kao da će se
lagano korača; SIN i želi i ne želi da otuda ukazati čudo, SVI zabulje u
se obrati čas OCU, čas MAJCI, istu stranu, otkuda će se pojaviti
neprestano odustaje;
KĆERKA2. SIN istrči sa scene.)
(Prazna pozornica.)
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ga.

MAJKA: Kuda ćeš? Sine! Vidi

MAJKA: (ne osvrćući se) Molim
te, reci šta si, reci glasno i jasno!

(Kroz nekoliko sekundi, SIN se
KĆERKA2: Rekla sam i glasno
vrati. Muk.)
i jasno.
MAJKA: Šta je bilo, šta me tako
gledaš?

MAJKA: Šta si rekla?

KĆERKA2: Dobila sam ga, dala.
SIN: Ma ne gledam te, šta te Dala sam otkaz, eto!
gledam.
MAJKA: (u nevjerici, a ozarenog
lica, polako se okrene tek sad prema
MAJKA: (lice zagnjuri u dlanove, KĆERKI2) Dobila otkaz?
okrećući se leđima otkuda bi treSIN: U stvari, dala.
balo da se pojavi KĆERKA2) Kaži,
MAJKA: Čujete li vi to? Dala je
čovječe, je li to ona na kapiji?
otkaz!
OTAC: Je li to ona?

OTAC: Eto vidiš šta si ti govorio!

OTAC: (s radošću koja još ne može
(Ulazi KĆERKA2. Stane. Ispusti da provali van, za sebe) Srce mamino!
tašnu na pod. Šuti. Čeka da se i
SIN: (obradovan, teatralno) Danas,
MAJKA okrene prema njoj. MAJKA vjerovatno još ovog jutra, u svom
nije u stanju da se pomakne. Muk.) preduzeću vaša kćerka je dala otkaz!
KĆERKA2: (nakon desetak sekundi,
ravnodušno) Dobila sam ga!

KĆERKA2: Uručila –

(OTAC i SIN se zgledaju; MAJKA
je i dalje svima okrenuta leđima.)

KĆERKA2: Lično!

OTAC: (za sebe) Srce mamino!

(Nagla provala do tog trenutka
MAJKA: (ne osvrćući se, lica
zagnjurenog u šake) Šta si? Ponovi suzdržanog oduševljenja za koje
prisutni na pozornici jedva mogu da
lijepo šta si!
nađu izraz. Zagrle se, razdvoje, pa
KĆERKA2: Do – bi – la!
se ponovo zagrle i ponovo razdvoje.)
OTAC: Dobila?
MAJKA: Jesi li, stvarno? Reci,
KĆERKA2: Dobila, jest. U stvari, stvarno mi reci!
dala!
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(KĆERKA2, ozarena, zaklima
MAJKA: Svi, dušo, svi, nego
glavom: jesam li vam rekla da je vaša kako!
kćer u stanju da to postigne!)
OTAC: (kao da se nečeg prisjetio,
MAJKA: Čujete li? Dala je otkaz žurno odlazi sa scene) Ali… (off)
na poslu! S posla!
Trebalo joj je mjesec dana da dobije
otkaz!
SIN: Jednom riječju, ot – kaz!
SIN: Da ga da.
(OTAC i SIN, kao košarkaši koji
MAJKA: Pusti je, nikad nije
su, u briljantnoj akciji, postigli koš,
kresnu jedan drugog dlanom o dlan, zadovoljna. (KĆERKI2, kao da joj
ponavljajući to dva‐tri puta.)
se povjerava, prigrlivši je) Nikad
ničim onâ tamo nije zadovoljna.
MAJKA: Duša tatina!
Zato smo mi zadovoljni. A ona je…
SIN: A mi – mi brinemo li, (glavom pokazuje u pravcu u kojem
brinemo, kako će to proći!
je otišao OTAC) Ona je druga priča.
MAJKA: Joooj, kamen mi je pao
KĆERKA2: (konspirativno) Psst!
sa srca!
MAJKA: Šta je bilo?
OTAC: Brinemo, i zato, pravo da
KĆERKA2: Otkaz…
ti kažem, ne znam šta si čekala
dosad?!
MAJKA: Otkaz, pa šta?
SIN: Pogodan trenutak.

KĆERKA2: Otkaz sam dala još
KĆERKA2: Uvijek se čeka pogodan juče.
trenutak.
SIN i MAJKA: Juče?
MAJKA: Da istekne pripravnički
SIN: (MAJCI) Otkaz je dala još
staž, to je ona čekala, je li tako, dušo? juče?
Dođi da te još jednom zagrlim!
MAJKA: Kako još juče?
(KĆERKA2 i MAJKA krenu jedna
KĆERKA2: Uručila.
drugoj u susret. MAJKA zagrli
MAJKA: Uručila?
KĆERKU2.)
KĆERKA2: Ostavila na stolu.
SIN: (radostan) Sada smo svi
nezaposleni. I ona.
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(MAJKA ponovo od srca zagrli
OTAC: Ti? (kroz smijeh) Ni ti nisi
KĆERKU2, kao da je tek sad, na bio za odbaciti.
koncu, povjeravala u ono što je
KĆERKA2: Ni on nije bio za
maločas čula. OTAC se vraća, gurajući odbaciti?
stolić na točkićima, na kojem su četiri
OTAC: Dobro. Slušaj ovamo: ima
omanje flaše, i jedna velika čaša, iz
koje će svakom naliti piće u flašu.) da, u horu, ponovite za mnom: majka
nije najlakše ostao bez posla. Ni
OTAC: Nije tačno. Znaš i sam otac. Naša kćerka je, to je istina, on
da sam zadovoljna, i da sve što je to najbolje. To neka se svuda čuje,
govoriš nije tačno.
tu riječ da, od svadbe do svadbe, od
sahrane do sahrane, širite po našijem
SIN: Jesi li čula ovo?
selima.
OTAC: Koje jesam li čula?

SVI: (smijući se, ponavljaju za
SIN: Sestra, moja sestra još juče
OCEM) Majka nije najlakše ostao
je dala otkaz!
bez posla. Ni otac. Naša kćerka je…
OTAC: Ko?
(KĆERKA2 zagrli SINA: razumjeli
MAJKA: Ko! Tvoja kćerka.
su OČEV humor.)
SIN: Uručila. Ostavila.
OTAC: E, bože, bože! Svuda
ćemo, da znaš, da širimo tu vijest,
kćeri, s ponosom. Znala sam da ćeš
MAJKA: A ti kažeš, trebalo joj
ga dobiti. (Ostavlja čašu i flašu, u
je mjesec dana da dobije...
koju je namjeravao da nalije piće, i
OTAC: Pa što ne kaaaže!
zagrli ih oboje, MAJKU i KĆERKU2)
MAJKA: Od svih nas, ona je Dati. Znala, znala, znala!
najlakše, ona je najbrže dobila otkaz.
SIN: Na stolu. Još juče.
KĆERKA2: Na stolu.

SIN: Uručila.

(Razdvoje se OTAC, MAJKA i
OTAC: Svaka čast, ali nisam ni KĆERKA2.)
ja bila za odbaciti, ni ja … Ali dobro,
MAJKA: Kćeri, da ti pravo kažem,
hajd’ sad da nazdravimo.
oni su sve – neće, pa neće!
MAJKA: A ja?
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MAJKA: To sam ja riješio! Ti se
OTAC: Pa nisam vjerovala! Jesi
toga ne bi nikad ni sjetila!
li ti vjerovao?
SIN: Nisam vjerovala, ali sam se
OTAC: ’Ajd da sad i mi nazdravimo!
čvrsto nadala.
(uzima sa tacne preostalu bocu)
MAJKA: Svima ću da kažem, da Živjeli!
znaš, svima, kako si dobio, dao,
uručio!
SIN: Na stolu.

SIN: Živjeli!

(Svi nazdravljaju, piju. MAJKA
zagrli KĆERKU2.)

MAJKA: I ti isto, i ti, sine, svima
MAJKA: Srce naše! Kao da sam
ima da razglasimo, nek znaju! (uzima znao, milo moje! Znao sam … A
bocu) Živjeli!
ona kaže, nije on za to, neće dati
(OTAC nalijeva piće u flašu. otkaz! Nije kadra naša kćer da da
MAJKA je preuzima. SIN uzima otkaz! ’Ajd sad, živjeli!
jednu od boca)

OTAC: (sad nalijeva piće i u ovu
flašu koju drži SIN.) A trebalo joj je
dva sata da kaže da je dobio otkaz.
KĆERKA2: (dohvatajući bocu)
Nisam bio siguran kako ćete vi
reagovati.
(OTAC nalijeva piće KĆERKI2.)
MAJKA: Radovaćemo se, kako
nisi znao!
KĆERKA2: I nije baš dva! Dvadeset
i četiri sata! Živjeli!

(Nijema zdravica. Ostave flaše.
OTAC i SIN zagrle MAJKU I
KĆERKU2, a ove dvije su već zagrljene.
MAJKA ponavlja svoje posljednje
riječi, koje se sad više i ne čuju ispod
tjelesa prisutnih. Gnjave se i škakiljaju.
Smijeh. MAJKA, OTAC i SIN su
popali po KĆERKI2 kao fudbaleri
po centaforu koji je maločas postigao
gol. KĆERKA2 se iskobelja, i brže
od SINA istrči sa scene.)
KĆERKA2: (izlazeći) Ja ću sad…

(KĆERKA2 je uključila cd plejer.
Muzika. KĆERKA2 vraća se na
OTAC: Još prošle godine smo
pozornicu, samo što ne pleše, kad
riješili: što gore, to bolje! Radujmo
SIN rješava da i on istrči sa scene.)
se svemu, šta god da se desi! Ma šta
SIN: (izlazeći) Naša omiljena
da nam se desi, radujmo se! Pogotovo
stvar.
ovakvim stvarima.
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(SIN se vraća, gotovo plešući. U
bokserskom šorcu, bokserske rukavice
na rukama, SIN se poigrava
košarkaškom loptom, bacajući je
uvis ili udarajući njom o pod. Okrene
prekidač: bijeli teniski reket se na
crnom zaslonu pomjera i gore‐dolje
i lijevo‐desno. Pokušava da loptom
pogodi reket na zaslonu.)

MAJKA: (plješčući) a još neću da
plešem, djeco, čujete li, neću, dok
nam…
OTAC: Ne mora da priča. Ne
mora, ako neće.
SIN: Ako hoće da pleše...

MAJKA: (ode sa scene, isključi
cd plejer, iz offa) Ispričaće, je li tako
KĆERKA2: (plešući) A vi, šta vi da ćeš ispričati?
čekate?
(MAJKA se vrati na scenu.)
(Razdragani su i KĆERKA2 i SIN,
OTAC: Trebalo bi da ispriča. Ali
i OTAC im se pridružuje. MAJKA do njega je.
zaplješće, kao da saziva.)
SIN: Sad kad je dala otkaz, cijeli
SIN: (u zanosu igre, udarajući svijet je, cijeli svijet je pred njim.
loptom o pod) … do Nadala… I prvo
MAJKA: Nemoj da te molimo.
poluvrijeme se nastavlja obostrano
KĆERKA2: Nemam šta posebno
otvoreno; odmah na početku dvije
prilike iz slobodnih udaraca, evo da kažem.
Federera, tragičara utakmice, Federer
OTAC: Otkaz čovjek ne dobiješ
dugim pasom do Schummahera, svaki dan.
ovaj do Đokovića, Đoković se oslobođa
MAJKA: Uvijek je bila skromna.
jednog, drugog igrača, šut, šut,
KĆERKA2: Nemam… Dobro.
šuuuuuut… I
Ovako.
MAJKA: (upadajući u SINOVLJEVE
SIN i MAJKA: Pričaj.
riječi, plješčući) Ja neću da plešem,
dok nam ne kažeš kako je bilo. ’Ajd,
KĆERKA2: U redu, mislim ništa,
molim te, ispričaj kako je bilo. Hajde. dođem ja tamo, kao i obično. I…
Sve po redu.
MAJKA: Vidiš da ima šta da
OTAC: – lopta odlazi visoko kažeš.
preko gola.
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KĆERKA2: Krenem na posao na ali morate da napustite zgradu, i to
vrijeme, ako se sjećate, ali zakasnim. odmah; otkaz ćete dobiti poštom.
To je bilo još juče.
(KĆERKA2 se nasmije. I drugi
prihvataju. Provala smijeha. Na
To sam joj ja rekla da uradi.
MAJKA: Ti joj rekla da zakasni trenutak, zagrle se od dragosti.)

posljednjeg, odnosno pretposljednjeg
KĆERKA2: (dovikuje) Poštom?!
dana pripravničkog staža, da bi je Ne moraš ni da ga šalješ, budalo,
izbacili s posla! Ja, ja sam bio taj koji moj otkaz ti je već na stolu!
je rekao da se ne javlja uopšte na
MAJKA: Bravo! (zagrli MAJKU)
konkurs! Da se ne zapošljava!
Na poslu – briljirao baš posljednjeg
dana! Pretposljednjeg.
OTAC: Šta je dalje bilo?
KĆERKA2: Pijem kafu, znaš,
SIN: Još juče.
srčem da se čuje u cijelom regionu,
MAJKA: Očeva kći.
kad eto ti njega, kaže, e pa, gospođice,
SIN: Ne znam samo zašto si danas
opet ste zakasnili, dođite u moju
kancelariju da popričamo. Nije znao uopšte išao na posao.
da sam mu ja već ostavila otkaz na
MAJKA: Da mu kaže i lično, je
stolu.
li tako, kćeri? U brk. Jezik oduvijek
k’o u krave rep!
MAJKA, OTAC: Budala!
SIN: Mama, i ja bih volio da se
SIN: (istovremeno kad i MAJKA
zaposlim, pa da dam otkaz!
i OTAC) A ti?
OTAC: Polako, doktorirao si,
KĆERKA2: Ja i dalje srčem.
zaposlićeš se, i daćeš ga kao od šale!
MAJKA: Duša tatina!
MAJKA: Svi smo ga dali, daćeš
KĆERKA2: Šta god da je trebalo ga i ti.
uraditi, vi niste uradili, dovikuje mi
SIN: Lako je reći daću ga.
iz svoje kancelarije. Ja srčem kafu.
Nijedan izvještaj niste napisali kako
KĆERKA2: Daće, ali kad!?
treba. Ja samo srčem. On onda, ne
MAJKA: Tvoja teza je bila ili
morate ni da dolazite u kancelariju,
najgora ili najbolja u tvojoj generaciji.
Prema tome…
116

KONKURS ZA DIKTATORA

SIN: (za sebe) Ih. Kinetika sušenja
SIN: (upadajući OCU i MAJCI u
i kvalitet pri smanjenom uticaju riječ) Kaži, sestro, svoji smo. Pred
oprašivača na biološke osobine nama, pred svojim bratom, majkom
plodova.
i ocem, sve možeš da kažeš. Sve nas
OTAC: Pusti to. Daćeš ga, ne zanima.
brini. Nego, sad? Šta sad? To vi meni
MAJKA: Opet vi navalili! Pusti
kažite.
je, čovječe! Nek kaže kad ona hoće!
MAJKA: (istovremeno kad i SIN)
KĆERKA2: Voljela bih …
Šta tu ima sad? Mislim, sad kad je
OTAC: Šta bi voljela?
dobio, odnosno dao, uručio šta je
KĆERKA2: Voljela bih …
htio, šta bi sad volio, šta želio da
radi? Mislim, ima li neke planove,
MAJKA: Zavitlava nas, ne zna
neku želju?
ni ona šta bi voljela.
MAJKA: Puuusti je da malo
odahne. Dijete tek što je došlo, a on
odmah – šta ćeš sad!

SIN: Toliko je uzbuđena.
OTAC: Toliko je uzbuđena! Svi
smo, budalo, uzbuđeni.

KĆERKA2: Neka, ne smeta meni
KĆERKA2: Voljela bih da…
to. (šeta scenom) Ne smeta. Šta ima
(Kratak muk.) Posiječemo voćnjak!
da mi smeta… Kad ste baš navalili
(Muk. SIN, zaprepašten, okrene
evo, imam jednu želju! Jednu, ali
se MAJCI.)
vrijednu.
SIN: Jednu?
OTAC: Da čujemo!
KĆERKA2: Imam jednu želju,
ali ne mogu tek tako da je kažem.
MAJKA: Što ne možeš?
OTAC: (istovremeno kad i MAJKA)
Nemoj, molim te, šta tu sad …
Ispunićemo ti svaku želju, šta god
da je.

KĆERKA2: (kao da je izrekla
presudu, polako zaklima potvrdno
glavom) Voćnjak.
(OTAC prvi pljesne dlanovima.)
OTAC: K’o da mi je iz usta otela!
(Mrak.)
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SCENA DRUGA

ga već posijeći. I ja bih ga posijekao!
Posijeći ćemo ga iz ovih stopa.

(U slabo osvijetljenom uglu
MAJKA: (uz smijeh) I ona bi ga
pozornice, prostrt madrac. SIN,
posijekla!
usplahiren, susprežući ili bijes ili
SIN: Iz ovih stopa?
očaj, ili i jedno i drugo, hoda gore‐
dolje po pozornici.)
MAJKA: I kćerka moja i muž
SIN: Da posiječemo voćnjak! Da moj: fi, fi, fi! Iz ovih stopa! Vidi ti
to, i oni bi!
posije… Znači…
(Ulazi MAJKA.)

SIN: Mama, oni bi ga zajedno
posijekli!

SIN: Jesi li ti to čuo? Je si li ti …
KĆERKA2: Sve moje vršnjakinje
Hoće ni manje ni više nego da
u inostranstvu, ne znaju ni same
posiječe…
koliko su i šta su sve…
MAJKA: Ma pusti.
OTAC: (za sebe) K’o da si mi iz
SIN: Nije to baš pusti. Ne mogu
usta…
da vjerujem.
KĆERKA2: A bacaju dva puta
MAJKA: Kažem, pusti, u onom
više hrane od nas. Koliko bace u
smislu…
jednom danu, Afriku da nahraniš!
(Ulaze OTAC i KĆERKA2, kao
OTAC: Ama, šta se izvinjavaš!
da još uvijek diskutuju o nečem
Posijeci ga, ako ti je želja. Gdje je
važnom, ali znaju da sad više nije
sjekira?
za to ni vrijeme ni mjesto.)
SIN: Gdje je sjekira! Mama!
SIN: Ti, sestro, ti stvarno, mislim,
MAJKA: Čekaj polako, možda
ti stvarno želiš da posiječeš voćnjak?
bi još neko htio da… Možda ima
Ti…
različitih mišljenja.
KĆERKA2: Sve ovako – (rukama
OTAC: A ko to, i šta to, da mi je
imitira sječu) fi, fi, fi, ta – ko!
znat’?
SIN: Znači…
MAJKA: Možda bi …
OTAC: Naravno da znači, ali šta
ima da se želi! Posijeci ga! Mog’o si
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OTAC: Ma nemoj, moooolim te.
MAJKA: Ja bih da ga – spalim!
Voćnjak.
Gdje je sjekira?
SIN: E, ja, da vidiš, ja znam šta
bi i ko bi! Ja ne bih. Ja ne dam!
(MAJKA odobrava.)

SIN: (zaprepašten) Da spališ?
KĆERKA2: Ti bi da ga spališ?

OTAC: (KĆERKI2) On bi da ga
OTAC: (smije se) Ti ne daš? spali!
(KĆERKI2) Ona ne da.
MAJKA: Sve jedno stablo po

MAJKA: Da se siječe. U pravu jedno. E, nećemo fi, fi, fi, nego – fu,
je. Izvini, kćeri, ali ne dam ni ja. Ja fu, fu! Ovako. Da spalim, baš to!
bih …
SIN: (nakon što je, intimno,
OTAC: Šta bi to ti?
razriješio tešku dilemu) Zapali onda
SIN: Kaži, mama, slobodno. Svako cijeli voćnjak u jedan mah, ako je
ima pravo da iznese svoje mišljenje. tako! Ne treba nam neko tamo fi, fi,
fi. Imamo i mi svoja prava.
MAJKA: Ja bih –
MAJKA: Kćeri, biraj neku drugu
OTAC: Šta bi ti?
želju.
SIN: Reci, mama, slobodno.
SIN: Biraj. Tačno.
MAJKA: Ja nipošto ne bih da se
siječe.

KĆERKA2: Ali…

MAJKA: Vidiš, nije to baš –
(SIN odobrava. OTAC suzdržava posijeci ga! Posijeci voćnjak! A ja
smijeh.)
bih, baš kao i moj sin, je li tako, sine,
da ga spalimo, radije nego da ga
MAJKA: Ne bih. Ja bih –
posiječemo. I spalićemo ga, a ti,
OTAC i KĆERKA2: Šta?
kćeri, reci neku drugu želju, kažem,
(Muk.)
ispuniće ti se.
OTAC: Kaži već jednom!

OTAC: Ljudi, nije ovo pijaca!

MAJKA: Ja bih –

KĆERKA2: (MAJCI) Nisi ti, stari,
OTAC: Ovo prevršava svaku niste vi dala otkaz. Ne ispunjavamo
tvoju želju.
mjeru!
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MAJKA: Ne ispunjavate moju
želju? Znaš li ti, čovječe, ko sam ja?

SIN: Pare uvijek trebaju.
KĆERKA2: Za šta da mi je znat’!

KĆERKA2: A znaš li ti ko sam
(Baš kad KĆERKA2 izgovara
ja!? Zašto da spalite?
svoju repliku, KĆERKA1, u ranom
MAJKA: (smijući se) Ne razumijem ali vidljivom stadiju trudnuće, ulazi
pitanje.
i polako ide preko scene. Muk. SVI
OTAC: Zbog čega bi ga spalio je posmatraju. Ona je odjevena u
jednu vrlo iznošenu smeđu haljinu
stvarno?
na bijele tufne.)
SIN: (bubne kao iz topa) Lakše
KĆERKA2: Ne znam samo za
je prodati zemljište!
šta!
MAJKA: Tačno. Lakše je prodati
(Kao da ih ne primjećuje, KĆERKA1
zemljište. To još izgleda treba i
odlazi u rubni dio scene, gdje leži
objašnjavati!
njen madrac. Smjesti se na madrac.)
KĆERKA2: Nisam o tome
SIN: (kao za sebe) Za abortus,
razmišljala.
eto za šta.
OTAC: Može se prodati, ako baš
MAJKA: Krajnje je vrijeme.
hoćeš, i ako voćnjak posiječemo.
Zašto da mu uskratimo tu jednu
SIN: Ako budemo oklijevali još
jedinu želju? Sami smo ga pitali koju sedmicu, biće možda isuviše
kakvi su joj planovi.
kasno.
KĆERKA2: Nisam ni znala da
OTAC: Ja sam zato da joj ispunimo
namjeravate da prodate zemljište. želju, zaslužila je. Dala je otkaz. Da
posiječemo voćnjak, kćeri, i kvit!
MAJKA: I kuću, ako treba.
SIN: Ako bude stani – pa’ni!
KĆERKA2: Ja sam mislila tek
tako, da posiječemo stabla.
I da tako ostane?
MAJKA: Dušo, moramo nešto
da prodamo.
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MAJKA: (kezeći se) Da spalimo,
sine, i kvit!
(MAJKA i SIN, kao košarkaši
poslije postignutog koša, kresnu jedan
drugog dlanom o dlan.)
OTAC: Ccccc.
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KĆERKA2: (OCU) Zašto da
spaljujemo kad se može posijeći?

SCENA TREĆA

(Na praznu pozornicu ulaze
(MAJKA i SIN se zakocene od
MAJKA i SIN.)
smijeha. Uozbilje se.)
SIN: Misliš da će ga zaista posjeći?
MAJKA: Zašto… (SINU) Dođi
(MAJKA potvrđuje klimanjem
ovamo, da ti nešto kažem.
glave.)
(MAJKA i SIN, u dobrom
SIN: Misliš, riješili su, čvrsto su
raspoloženju, domunđavajući se,
riješili? Mislim, cijeli voćnjak.
izlaze sa scene.)
MAJKA: Svašta oni mogu. Dva
KĆERKA2: Oni izgleda hoće da
voćnjaka, ako treba! Znam, ali neće
pošto‐poto spale cijeli voćnjak!
oni tebi provoditi svoju volju!
(KĆERKA2, osvrćući se prema
MAJKA: Ne bi trebalo.
OCU, krene za MAJKOM.)
SIN: Taman da imaju stotinu
OTAC: Ej! I mi konje … Samo
ruku sa stotinu sjekira, neće posijeći
da nešto priupitam. Ej!
nijedno stablo! Ja ne dam!
MAJKA: (off, dovikuje) Ako ćeš
MAJKA: Ne dam ni ja, samo…
da siječeš…
To je, ipak, bila njegova želja. Tvoja
SIN: (off, dovikuje) … navuci
sestra uvijek zna šta hoće.
vatrogasno odijelo.
SIN: Spalićemo voćnjak, ako
(Smijeh iz OFFA. I OTAC izlazi
treba, čim padne mrak.
sa scene. Svi su izašli. KĆERKA1
MAJKA: Čim padne mrak?
ostaje na sceni. Ustane s madraca.
Kao da će tako lakše donijeti ko zna
SIN: Jest.
kakvu odluku, uhvati se za glavu.
MAJKA: Sva stabla?
Izvadi smeđu maramu na bijele tufne,
SIN: Noćas nisam mogao da
i poveže glavu. Mrak.)
spavam, okreni se, obrni se, izađem
na koncu u voćnjak.
MAJKA: Bio si tamo?
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SIN: Bio. Koračao sam, znaš, kad me je moja majka podigla da sa
između stabala, to me je uvijek znalo grane sama uberem svoju prvu
da smiri.
naranču.
MAJKA: I ja sam mislila da odem
tamo.

SIN: Pričala si nam o tome.
MAJKA: Tako sam i ja tebe podigla.

SIN: I dok sam pisao tezu… U
SIN: Sjećam se. Zato sam se i
stvari, pobuca me svaki odlazak sinoć uznemirio, uzbudio zapravo.
tamo, svaki povratak.
Pri pomisli na prvi jezik koji će da
MAJKA: Nemaš šta da mi pričaš. lizne uz neko proizvoljno odabrano
Svako putovanje me pobuca, po deblo! Nek ga onda sijeku, dok gori,
cijeloj državi.
ako im je toliko stalo!
SIN: Čim ga vidim, čak i izdaleka.

MAJKA: Mudrico!

MAJKA: Ti si osjetljiv čovjek.

SIN: Čim padne mrak, zapaliću
SIN: O tome sam pisao i u svojoj prvu naranču! Neka gori. Prvo
stablo!
tezi, samo, mama…

MAJKA: Dođi da te tata poljubi.
(samo što ne plače) Zapalićemo ga,
SIN: Sjećaš se, mama, sjećaš li se pa nek sijeku dok voćnjak plamti
da je to jedini voćnjak na svijetu u kao hiljadu buktinja, ako im se baš
kojem su naranče modre. I tako tako više sviđa!
oduvijek.
MAJKA: Nadam se samo da
MAJKA: Znam.
nećemo morati da prinosimo vatru
SIN: To ne možeš naći u cijelom do svakog stabalca posebno.
regionu. To kako rađa svako stablo,
SIN: (samo što ne plače) Ti ćeš da
u modrom, sve. Behar od svile i zapališ s jednog kraja, a ja s drugog.
kadife, plod modri kristal. Posebno
MAJKA: (samo što ne zaplače)
noću, modrina ta, to potrese. I noćas,
da znaš, otišao sam, i samo sam se Zapali, i bjež’!
još više uznemirio.
SIN: Vatra će se prenijeti s naranče
MAJKA: Zato ja nisam htjela da na naranču. Radite kad ste ludi,
odem. Da me ne potrese. Pamtim drvosječe! Za nas će vatra da radi!
MAJKA: Kaži.
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MAJKA: Ti si moje, znaš šta si
OTAC: Mislim, majka ti je, ali
ti moje? Cmok. Baci im odmah, sad, … Moglo bi se desiti da ti majka i
onako, jednu petardu, nek vide s brat spale sve po redu. I spaliće, ako
kim imaju posla!
im mi to dozvolimo.
SIN: (smije se) Jesi đubre!

KĆERKA2: Ko kaže da ćemo
MAJKA: (smije se) Ti si đubre! dozvoliti?
Još veće od mene. Gdje su ti te
OTAC: Trebalo bi, odnosno ne
petarde?
bi nipošto trebalo da im damo povoda
da bilo šta urade prije nas.
SIN: Kod tate.

KĆERKA2: Ne treba ni
MAJKA: Zašto su petarde kod
nje? Zašto će petarde kod nje? Moraće odugovlačiti. Kad počinje sječa?
ona to da objasni.
OTAC: Polako. Sve normalno,
polako. Smišljeno.
SIN: Ti je natjeraj.

KĆERKA2: Naravno. Znaš…
MAJKA: ’Ajd sad, brzo. Brzo,
dok se ne sjeti. Sakriće nam petarde. Moram nešto da ti kažem.
Dok ih nisu sakrili, brzo. Bar jednu
OTAC: Moraš nešto da me kažeš?
da maznemo.
KĆERKA2: (sjetno) Znaš, došla
(Krenu da izađu na jednu stranu, sam ovamo i prethodne noći.
vrate se, žurno izlaze na drugu.
OTAC: Ovamo si dolazila? U
Mrak.)
voćnjak?

SCENA ČETVRTA
(Na praznu pozornicu ulaze OTAC
i KĆERKA2.)

KĆERKA2: Ma da. Volim voćnjak,
volim ga, a nisam mogla da spavam.
(Udahne punim plućima.) Pogledaj!
(Muk.)

KĆERKA2: Nisam mogla da
OTAC: Ti ne poznaješ dobro
svoju oca, moram to da ti kažem. spavam, valjda od uzbuđenja.
KĆERKA2: Kako misliš?
OTAC: Đavo je ona, znaš!
KĆERKA2: Đavo?

OTAC: Prvi neradni dan.
KĆERKA2: Mislim, brat mi je,
ali hoće da mi spali voćnjak. I on je
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bio ovdje, vidjela sam ga. Hoda
OTAC: Ni govora. To je za nju
ovuda, sve između stabala, kao tek predigra, svaki udarac. To je
mjesečar.
samo uzbudi. I kad je tek jednom
OTAC: On je, izgleda, vezan za ošamarim.
voćnjak.

KĆERKA2: Zašto su oboje došli
(KĆERKA2 udiše punim plućima, ovamo?
zatvorenih očiju. Muk.)
OTAC: Nešto imaju na umu.
KĆERKA2: Jesi li ti vezan?
OTAC: Nije u tome stvar.
KĆERKA2: Evo ga opet. Psst!
OTAC: Gdje je? Ne vidim ga.

KĆERKA2: Šta ono rade? Znaš,
mama kaže, on nije doktorirao.
OTAC: Niiiiije?
KĆERKA2: Tako mama kaže.

OTAC: Mama svašta govori. Ja
KĆERKA2: Pogledaj tamo, iza
onog stabla. Gleda u nebo. Posmatra, sam pročitao njegov doktorat.
gad, kuda će dim da se diže!
KĆERKA2: I?
OTAC: Prvi dio – ‘Kinetika
OTAC: To je radio i dok je pisao
tezu.
sušenja’, to je, onako, lirski napisano,
ali drugi dio, ‘Kvalitet proizvoda pri
KĆERKA2: Udari ga.
smanjenom…’ Tu je podbacio. Ali
OTAC: Sad?
nemoj o tome da misliš. Idemo kući.
KĆERKA2: Udari ga. Ja ću ga
KĆERKA2: Ne mogu tek tako
zapričati, a ti ga zvizni jednom da odem. Udahni!
odozada.
OTAC: Sad će i oni tamo doći,
OTAC: Odozada?
ali mi sve normalno. Kao da nemamo
KĆERKA2: S leđa. Onda mu nikakve namjere. Kao, hoćemo još
jednom da probamo da se o svemu
zvizni i majku. Eno je.
dogovorimo. Ne smiju ništa da
OTAC: To ne dolazi u obzir.
primijete.
KĆERKA2: Zvizni joj jednu
KĆERKA2: Naježim se. Gdje je
šamarčinu!
sad mama otišla? Nema je. Pogledaj
ono stablo.
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Ulazi OTAC, ležerno odbijajući
KĆERKA2: Voljela bih da imam. košarkašku loptu o pod. OTAC okrene
prekidač: bijeli teniski reket se na
OTAC: I ja.
crnom zaslonu pomjera i gore‐dolje
KĆERKA2: To mi, pravo da ti i lijevo‐desno. OTAC pokušava da
loptom pogodi reket. MAJKA i dalje
kažem, nedostaje.
čita, lagano okrećući glavom kao
OTAC: Trebalo bi što prije, kad
publika koja prati teniski meč.)
budemo imali vremena, naći i sjekiru.
MAJKA: Ne kažeš gdje je mala?
KĆERKA2: Imam ja dvije. S
OTAC: Ne kažeš ni ti.
posla.
OTAC: Imaš li tremu?

OTAC: Gdje su oni otišli?
KĆERKA2: Traže benzin,
pretpostavljam.

MAJKA i OTAC: (jednoglasno)
Otišao je u muzej.
OTAC: Zar nije muzej otvoren?

MAJKA: Zatvoren je. Imaju
OTAC: Neće to ići tako lako kao
trening, tako je javljeno.
što palikuće misle.
KĆERKA2: Sjekira je oštrija od
vatre.

OTAC: Kad je otišao?

MAJKA: Davno. Evo je, čini mi
(Zagrle se. Krenu da izađu, začuju se, vraća se.
glasove iz OFFA, vrate se, izlaze sa
(Ulazi SIN u bokserskom šorcu i
scene na drugu stranu. Mrak.)
bokserskim rukavicama. Poigrava

SCENA PETA

se teniskom lopticom, baca je uvis,
udara njom o pod.)

OTAC: Gdje si bila?
(Na pozornicu ulazi MAJKA, u
MAJKA: Zašto nisi u muzeju?
šlafroku, s viklerima na glavi. Pod
miškom drži ženski časopis. Sjeda
SIN: Trening nam je otkazan.
na stolicu, lista, lagano okrećući
OTAC: Naravno da je otkazan
glavom lijevo‐desno, kao publika
kad ste došli na trening. A sestra,
koja prati teniski meč.
gdje ti je sestra?
(nastavlja se)
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SIN: U samoposluzi, svira. U
pauzi.

SIN: Ja ću da gledam prenos.
MAJKA: A mi?

MAJKA: Ne svira. Otišao je još
GLAS SPORTSKOG KOMENTA
jutros. Evo ga, čini mi se, vraća se. TORA
(Ulazi KĆERKA2, u ruci noseći
Kako vidite, proljeće ne liči na
violinsku kutiju.)
sebe, nije ono na šta smo navikli,
OTAC: Kad si se vratio?

KĆERKA2: Zato što sam izbjeglica.
MAJKA: Ti nisi izbjeglica.
OTAC: Ti se samo uživljavaš u
njihovu ulogu. Ti si violinist.
KĆERKA2: Dabome da sam
violinist. Dabome da nisam izbjeglica.
OTAC: Otkad to?

sve se obostrano otvoreno, a odmah
na početku dvije nezapamćene
poplave udaraca. Sve je pod vodom…
Što se tiče prognoze za duži period,
tu smo prepušteni pukom nagađanju...
(SVI reaguju na ono što vide na
ekranu: MAJKA vrti glavom kao i
prije, OTAC, u razočarenju, pogodi
ekran košarkaškom loptom; SIN
skače kao košarkaš, i teniskom lopticom
pogađa televizor, KĆERKA2 pokušava
da naštima violinu.

KĆERKA2: Otkad me vi tretirate
kao izbjeglicu, ali ja se samo uživljavam
u njihovu ulogu. Itekako uživljavam.
Ulazi KĆERKA1, u naručju noseći
Ja sam to, i tačka. Prognanik. stvari za bebu. Smjesti se na madrac,
Izbjeglica. Zato što oni nemaju doma u svoj ćošak. Razgleda šta je donijela.)
i rasuti su svud po svijetu, a kod nas
GLAS SPORTSKOG KOMENTA
je sve u redu, i na svom mjestu. To
TORA
kažu na radiju. Upali radio.
Kraj je sezone, kako vidite, dragi
(SIN upali televizor. Na velikom
gledaoci…
televizijskom ekranu odvija se fudbalski
SIN: (ugasi televizor) Pobijedili
meč pred prepunim gledalištem.)
smo.
GLAS SPORTSKOG KOMENTA
(KĆERKA2 zagnjuri lice u šake.)
TORA
MAJKA: Nema veze, nije to
… i tako će biti cijelu narednu
posljednja utakmica na svijetu.
sedmicu.
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(Kao da će joj to pomoći da lakše
zaboravi na sve što je maločas čula
od sportskog komentatora, KĆERKA2
izlazi sa scene.)

MAJKA: Radi.
OTAC: Radi?
MAJKA: Da. Šalje svakog mjeseca.

OTAC: Kad misli ovamo?
OTAC: Ej, stani, gdje ćeš? (Muk.
Pokazujući glavom na KĆERKU1)
MAJKA: Doći će uskoro, ne zna
Jesi li razgovarao?
se tačno kad.
MAJKA: Jesam.
OTAC: I?
MAJKA: Neće da pobaci.
OTAC: Jesi li obećao najbolju
kliniku i postnatalnu njegu? Mislim,
postnatalnu u onom smislu…
MAJKA: Jesam.
OTAC: I?

OTAC: Mi se ovdje borimo, a
gospođica čuva trudnoću!
(KĆERKA1 zaštiti rukama stomak,
i okrene svima leđa.)
OTAC: Znaš šta ću ja? Ja ću…
(Kao da se nečega dosjetio, OTAC
žurno izlazi sa scene.)
MAJKA: Jesi li ih pronašao?

MAJKA: Neće. Ne želi. Hoću,
kaže, da sučuvam bebu.

SIN: Šta?

OTAC: Jesu li i djeca s njom
razgovarala?

SIN: Šta ti misliš?

MAJKA: Jesu.
OTAC: Sine?
SIN: Razgovarali smo.
OTAC: I?
SIN: Ništa. Isto. Kaže, neće.

MAJKA: Petarde. Jesi li ih našao?
MAJKA: Ne mislim ništa.
SIN: E, pa zamisli se na trenutak,
kazaće ti se samo.
(SIN izvadi petardu iz džepa, i
izdigne je visoko u zrak. MAJKA
prekrije usta dlanovima da niko ne
čuje njen radosni usklik.)

OTAC: A gdje joj je đuvegija, to
MAJKA: Daj da vidim. Daj, vidi
ne kaže?
ga!
SIN: Vani je, kaže. U Rurskoj
(Mrak.)
oblasti.
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SCENA ŠESTA
(U gotovo potpunom mraku,
narušenom tek plamenom nekoliko
upaljenih svijeća na stolu, MAJKA
i SIN glava nadnesenih nad sto. Čas
stojeći, čas sjedeći MAJKA i SIN
analiziraju raspored svijeća,
razmještaju ih, razrađuju taktiku
kao generali pred bitku. Udarac
sjekire o deblo iz OFFA. MAJKA se
prene, osluškuje. Još jedan udarac
sjekire iz OFFA.)
MAJKA: Psst! Čuješ li?

SIN: Misliš da već sijeku?
MAJKA: Šta drugo?
(Udarci sjekira iz OFFA.)
MAJKA: Pst.
SIN: Vatra je brža od sjekire.
MAJKA: Znam, ali postoje neke
osnovne norme. Ne zalećeš se odmah,
čim padne mrak, da posiječeš sve
naranče. Možda bi trebalo da još
jednom pokušamo da s njima
porazgovaramo o svemu.
SIN: Oni se ne daju razlogu.

SIN: (premještajući svijeće po
MAJKA: Razlogu ili nerazlogu,
stolu) Ovo je stablo sa kojeg sam već sijeku.
ubrao prvu naranču. Ljepšu od prvog
SIN: Nek samo sijeku.
poljupca. Odavde bi trebalo …
MAJKA: Kako misliš nek samo
(Udarac sjekirom iz OFFA.)
sijeku?
MAJKA: Jesi li čuo? Čuješ li ovo?
SIN: Pogodi.

(Ponovo udarac sjekire iz OFFA.
MAJKA: Šta?
Udarci sjekire o deblo odsad se javljaju
SIN: Probaj. Pogodi.
različitom jačinom, ali ravnomjerno
jedan za drugim, kao da su na istom
MAJKA: Opet ti. Misliš da…
poslu dvojica drvosječa.)
(premješta svijeće po stolu.) Da
prebacimo na…
SIN: Šta?
MAJKA: Ne mogu da vjerujem
da su već počeli sa sječom, i to noću!
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SIN: Zamijenio sam im sjekire.
MAJKA: Šta si?

SIN: Počeli sa sječom?

SIN: Zamijenio sjekire.

MAJKA: Aha. Poslušaj!

MAJKA: Lud si!
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SIN: Ostavio im dvije sjekire s
MAJKA: Psst! Razgovaraju o
najtupljom oštricom na svijetu, a nečemu.
one dvije s dobrom oštricom, bacio
OTAC: Otkaz?
u podrum.
SIN: Ko?
MAJKA: (smijući se) Ti si sadista.
MAJKA: Oni. Otac ti i sestra.
SIN: Pa sad nek samo sijeku. Baš Razgovaraju.
će se nasijeći do mile volje!
KĆERKA: Ispričaj. Baš bih voljela
MAJKA: Drugim riječima, iako da čujem. Volim kad ti pričaš.
nam je strateški cilj isti, mi ćemo
OTAC: Voliš da slušaš kad ja
brže do njega doći.
pričam?
SIN: Najvažniji je plan akcije.
KĆERKA2: Ma da. Mamin je
MAJKA: Evo, svaka svijeća je jezik vrlo, da kažem, žestok. Nemoj
jedno stablo. Jedna svijeća na stolu se uvrijediti, ali on zna da ošine;
predstavlja stotinu stabala u voćnjaku, tvoj je umilniji, ti ne znaš nego lijepo.
je li ovako?
Majka uvijek, kad priča o otkazima,
uvijek… Hajde, kaži, kako je bilo?
SIN: Tako je.
MAJKA: Ti, znači, krećeš s jednog
OTAC: Ama, pozvali me na
kraja, a ja s drugog.
večeru, direktor insistirao.
KĆERKA2: Dođe mi da ostavim
SIN: To je jedna opcija, ali bolje
je da se probijemo do sredine voćnjaka, sjekiru, i samo da slušam.
i zapalimo neko stablo u sredini.
(Sječa gotovo sasvim prestane.
MAJKA: Nisam o tome razmišljala. Samo OTAC zamahne povremeno.)
Psst!
OTAC: Dobro, kao pristanem.
(Na drugom kraju scene sad Može. Nisam baš gladan, ali kad
osvijetljeni snopom reflektora, OTAC insistiraš, direktore, mislim se,
i KĆERKA2 razgovaraju uz rad.)
pristajem. U tom smislu.

KĆERKA2: Nisi mi nikad ispričala
MAJKA: (šapćući) Laže, sine,
kako si dobila, odnosno dala...
udaviće se u sopstvenoj laži.
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KĆERKA2: Gdje ste otišli na
KĆERKA2: Da nam nisu oni
večeru?
đavoli zamijenili sjekire?
OTAC: Riblji restoran, da vidiš!
Kao nešto posebno. Muzika uživo,
neka pjevačica i orkestar. To mi se
oduvijek gadilo. Jelo se, pilo se. Tek
kad smo se dobro najeli i napili,
nakon dezerta, direktor od kelnera
zatraži račun, dajte nam, veli, račun,
a ja ti lijepo iskoristim priliku i –
uručim otkaz!

(MAJKA i SIN, susprežući smijeh,
na prstima se primaknu stolu,
pomjeraju svijeće po stolu.)
OTAC: Moguće, svašta je moguće.
KĆERKA2: Misliš?
OTAC: Časna riječ, uvalili su
nam sjekire s tupom oštricom! O,
sunce li im ….

MAJKA: Laže, sine, udaviće se
KĆERKA2: Svašta je moguće,
u sopstvenoj laži.
tačno. Moguće je i da je jedna od
OTAC: Za stolom, svi konsternirani! onih svijeća koje su nam ukrali, baš
Direktor u plač! Kaže, molim te, petarda, ko zna!
povuci otkaz!

OTAC: Nisi valjda?

MAJKA: Čuješ li ga, đubre jedno!
KĆERKA2: Moguće je, ali nije
Prepričava moj doživljaj, sve kako vjerovatno, ponavljam – samo je
sam ja uručila otkaz u preduzeću. moguće. Ako je petarda u obliku
Krade i laže! Samo što ne ubija!
svijeće, onda je ona petarda, koju
KĆERKA2: Kod tebe je to bilo, su isto ukrali kao i svijeće, ćorak!
izgleda, baš spektakularno, a kod Moguće je i to, ali i vjerovatno.
mene vrlo kratko, jasno…

OTAC: Ne razumijem.

OTAC: I što je najvažnije –
(Svijeća/petarda eksplodira na
poslovno! Ti si to, po meni, još bolje stolu. MAJKA i SIN jauknu. Mrak.)
uradio od mene. Ova moja sjekira
nešto ne siječe.
KĆERKA2: Ni moja nije bolja.

SCENA SEDMA

(Ulaze OTAC i KĆERKA2. MAJKA
OTAC: Neće ni jedno stablo da
i SIN, garavih lica, već su tu. U ćošku
klecne, kamoli da ga oboriš.
je prostrt madrac.)
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OTAC: Ovo je … Ovo je –
nedopustivo!

KĆERKA2: Ko ih je podmetnuo?

MAJKA: Onakav voćnjak! Znaš
MAJKA: (kad i OTAC) Ovo je… li šta su izjavili Kinezi kad su došli
Ovo je – nedopustivo!
u sedmodnevnu posjetu? Reci im,
SIN: Podmetnuli nam petardu u dušo.
obliku svijeće.
SIN: Vaše su naranče ljepše od
OTAC: Zašto ste ukrali svijeće? kineske mladosti!
MAJKA: To su rekli, to su izjavili.
Četrdeset miliona kineskih mladih
MAJKA: Ne pitaj me ništa, neću pijanista, što djevojaka što mladića,
ništa da znam.
došlo u uzvratnu posjetu kod nas,
OTAC: I petardu i svijeće ste u Gradsku koncertnu salu u sklopu
programa kulturnog ljeta, a sve
ukrali! Zašto ste ih ukrali?
zbog...
SIN: Ja sam je ukrao, ako baš
(Ulazi KĆERKA1, noseći u naramku
hoćeš da znaš. Uostalom, to su naše
stvari za bebu.)
svijeće, zajedničke.
KĆERKA2: Ko je ukrao svijeće?

MAJKA: Da učine! Hoće ljudi
da učine, a ne da bez pitanja podmetnu
KĆERKA2: (dodaje SINU
petardu umjesto svijeće!
maramicu) Obriši se. Da niste dirali
(Muk. KĆERKA1 se smjesti u svoj
svijeće, sve bi bilo u redu.
ćošak, razmješta po madracu šta je
MAJKA: (uzima maramicu; brišući
donijela.)
SINU lice, onda i sebi) Zašto su
MAJKA: (KĆERKI1) A ti, zlaaato?
svijeće kod tebe? (OCU) I šta će tebi
petarda? Mi planiramo, razmišljamo
OTAC: Pusti je, kao da nije naša!
nadnijeti nad stolom, da li treba i
MAJKA: Zašto nam se ne
kako, a vi… Onakav voćnjak da
pridružiš?
posiječete!
SIN: Ili sijeci ili pali, važno je da
SIN: Usred noći!
nešto radiš.
MAJKA: Požurili!
OTAC: A da pobaci, to izgleda
OTAC: Da, i to – tupim sjekirama! neće!
MAJKA: Petarde.

131

Драма

MAJKA: Ne želi.
OTAC: Ili fizički ne može.
SIN: Čuva plod.

SIN: Nemam šta da razmišljam.
Abortus košta.
OTAC: To je istina.

MAJKA: To ti se zove lažna
humanost.

SIN: Zar to nisi znala?

SIN: Suviše mi je ona mirna,
ljudi. Šuti neprestano, kao da nešto
sprema.

MAJKA: Šta da nam kažeš?

KĆERKA2: (odmakne se u stranu,
OTAC: Neće, al’ iz čistog za sebe) Abortus košta?
samoljublja, eto zbog čega neće, ako
MAJKA: Naravno da košta.
mene pitaš. Kao – vidi što sam dobra,
KĆERKA2: U redu, znam. (Muk.)
što sam humana! Neću da pobacim! Da vam kažem…
KĆERKA2: Da vam kažem. Ja
ne želim… Ja ne želim da moja sestra
MAJKA: Misli, pronaći će abortira.
prekopičke sva životna rješenja!
MAJKA: Šta?
OTAC: Ne ide to tako, dušo draga.
(Muk.)
Ja siječem cijelu noć da bih nešto
uradio, a jedva smo dva stabla posjekli.
KĆERKA2: (KĆERKI1) Sejo!
MAJKA: Sječa uzima vremena!
SIN: Spalićemo sve, i onda prodati
zemljište.

(KĆERKA1 se okrene.)
OTAC: Je li ona normalna?

KĆERKA2: Je l’ da nećeš, sejo?
KĆERKA2: Siguran si da je to Reci, dušo. Kaži slobodno.
najbolje?
MAJKA: Ma šta slobodno!
SIN i MAJKA: Sto posto.
OTAC: Bulazni!
KĆERKA2: Važnije je šta ćeš s
SIN: Nije se dobro izrazila.
novcem uraditi; nije abortus jedina
MAJKA: Ona ne želi da joj sestra
stvar na svijetu. Razmišljaj o
investicijama, gdje i kako, i na koji abortira. Jesam li, kćeri, dobro čula?
način, i pod kojim uslovima uložiti. Kćerka mi ne želi da joj sestra abortira?
Je li to istina?
Misli dva koraka unaprijed.
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(KĆERKA2 potvrdi klimanjem
KĆERKA2: Jesu li ti već rekli u
glave, kao da priznaje krivicu.)
ambulanti da li je dečko ili djevojčica?
OTAC: Ne može to tako.

KĆERKA1: Nisu.

SIN: Vi ste joj roditelji, skrenite
joj pažnju.

KĆERKA2: Šta bi ti voljela?

(MAJKA izlazi. SIN krene za
majkom.)

KĆERKA1: Ne znam.

KĆERKA1: Možda… Možda
MAJKA: Haj’mo mi ovamo, da curica da bude.
malo porazgovaramo.
KĆERKA2: Curica?

MAJKA: Dođi, dođi!
(MAJKA prstom poziva i OCA.
Ovaj oklijeva na trenutak, ali kad
ga MAJKA pozove ponovo, OTAC
im se pridruži. MAJKA onda gestom
poziva i KĆERKU2. Ova na to ne
obraća pažnju. MAJKA izlazi. OTAC
i SIN su već izašli. Na sceni ostanu
KĆERKA1 i KĆERKA2. KĆERKA1
je zaokupljena razgledanjem gegica,
i drugih stvari za bebu.

KĆERKA2: Da li bi više voljela
da je curica?
KĆERKA: Pa… Više bih ipak
voljela da bude curica.
KĆERKA2: Nek je samo zdravo
i veselo. Mogu li da vidim?
(KĆERKA2 čučne do KĆERKE1.
Razgledaju stvari za bebu.)
KĆERKA1: Rodiću, sejo, pa da
je cijeli svijet protiv!

KĆERKA2: Ko da si mi iz usta
KĆERKA2 kruži oko KĆERKE1,
otela! Jesi li već smislila ime?
tražeći pogodan trenutak da joj se
(KĆERKA1 izvadi nekoliko papirića
obrati.)
na madrac.)
KĆERKA2: Hoće li da bude
KĆERKA1: Izaberi.
muško?
(KĆERKA2 razgleda imena, izabere
(KĆERKA1 se zagleda u KĆERKU2,
iznenađena što joj se ova obratila.) jedan papirić. Iznenađena je. Gestama
i grimasama reaguju na prijedloge
KĆERKA2: Dečkić?
imena koje je KĆERKA1 napisala
(KĆERKA1 nastavlja s radom.) na papirićima. KĆERKA2 slučajno
dodirne KĆERKU1 po ruci.)
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KĆERKA2: Otkad te nisam ovako
MAJKA: Molim te, odgovaraj na
dotakla!
pitanja, i to direktno. Ne postavljaš
ti pitanja, nego ja. Jesi li pokušala
KĆERKA1: Znam.
da joj se približiš?
KĆERKA2: Ne sjećam se, sejo,
KĆERKA2: Naravno.
kad sam posljednji put ovako …
(dodirene joj obraz, pomiluje je) Prija
MAJKA: Znam, naravno, i šta
ti to kad te ovako diram? (KĆERKA1, je, na koncu, bilo?
tronuta, nijemo potvrđuje.) A ovako?
KĆERKA2: Neće da mrdne.
(Pređe joj dlanom preko stomaka.)
Je li plod već oživio?
KĆERKA1: Nije još.
(KĆERKA2 i KĆERKA1 se nježno
zagrle.)

MAJKA: Neće da pobaci?
KĆERKA2: Kao u rov ukopana.
(Muk. MAJKA hoda gore‐dolje.)
MAJKA: Da ti kažem, kćeri.

KĆERKA2: Kaži.
KĆERKA1: (skoro kroz plač) A
ti? Izgubila, sejo, posao? Jesi li to
MAJKA: Možemo li ikako da se
izgubila posao? Reci.
dogovorimo? Da se nagodimo.
(KĆERKA2 prigrli nježno
KĆERKU1. Dug zagrljaj. Mrak.)

SCENA OSMA

KĆERKA2: Kako misliš?
MAJKA: Mislim, da li bi pristala
da jednu polovinu voćnjaka posiječete,
kako si i željela, a da drugu mi
spalimo?

(Na scenu ulaze MAJKA i
KĆERKA: Jesi li još s nekim
KĆERKA2. Na pozornici, sto. Na
stolu leži presavijena mapa. Muk.) razgovarala o tome?
MAJKA: Nisam. To tebi prvoj
MAJKA: I?
kažem. Ti ćeš prva pristati na to.
KĆERKA2: Šta i?
KĆERKA2: Ne znam. Mislim…
MAJKA: Jesi li pokušala da joj Zbunio me, na časak, tvoj prijedlog.
se približiš? Čuješ šta te pitam?
MAJKA: Evo, pogledaj. Lako ću
KĆERKA2: A zašto sam inače ti to utuviti u glavu.
ostala s njom?
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(MAJKA prilazi stolu i rastvara
KĆERKA2: Hoćeš da kažeš, ako
mapu voćnjaka. KĆERKA2 prilazi i ne bude spaljen, biće posječen.
stolu.)
MAJKA: Ti se ne daš razlogu.
MAJKA: Ovo je mapa u razmjeru
KĆERKA2: Ja gledam naprijed,
jedan na prema hiljadu.
za jedan korak ispred vas. Kako i
KĆERKA2: Je li to jedina mapa po kojoj cijeni prodati plac. Kad je
već riješeno da se proda.
koju imamo?

MAJKA: Imamo još jednu, ali
MAJKA: O tome je još rano
ne znam gdje se zaturila. Dobra je razmišljati.
i ova, sve može jasno da se vidi.
KĆERKA2: Zašto?
KĆERKA2: Šta predlažeš?
MAJKA: Možda sad i nije baš
MAJKA: Ovaj ovdje dio, to je najpogodniji trenutak.
pradjed prenio na djeda, a prvu
KĆERKA2: Cijenu diktira tržište.
voćku je tu posadio djed pradjedov.
MAJKA: Sad tržište nije povoljno.
Prvu naranču.
KĆERKA2: Treba djelovati brzo,
KĆERKA2: Sjećam se, mislim,
pričali ste nam, jednom davno. Znaš uprkos svemu.

ono kad bi nas povalili u krevet, sve
MAJKA: Znaš šta? Ja ću izgleda
zajedno, u jedan krevet, pa bi tata i dobiti kredit od banke.
ti…
KĆERKA2: Kredit?
MAJKA: Paljevina, spaljivanje
MAJKA: Na bratovo ti ime. Daju
samog voćnjaka, mogla bi da bude
kredite samo ako imaš naučnu titulu.
samo formalnost; vatra je takva.
KĆERKA2: (uznemirena) To je
Formalnost, ali formalnost kroz
koju treba, ipak, proći. Ali kad tad, za mene novost. Dobro, koju polovinu
... kako misliš da podijelimo…
on će biti spaljen.
KĆERKA2: Prejudiciraš.

(Ulazi OTAC. MAJKA uklanja
mapu sa stola.)

MAJKA: Ne prujudiciram ja
MAJKA: (OCU) Evo, pogledaj
ništa, nego ti predočavam ono što
…
zdrav razum kaže.
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(Udarac sjekire iz OFFA. Muk.)
MAJKA: Psst! Šta je to?

mu uspomene, spaliti i prvi i
posljednji… posljednji gutljaj mlijeka!

(OTAC i KĆERKA2, kao košarkaši
koji su, u briljantnoj akciji, postigli
MAJKA: (okrene se sad KĆERKI2, koš, kresnu jedan drugog dlanom o
sad OCU) Šta je ovo?
dlan. Mrak.)
OTAC: Koje?
(Udarac sjekire iz OFFA. Muk.)

KĆERKA2: Nemam pojma.
(UDARCI sjekire iz OFFA.)

ČIN DRUGI SCENA PRVA

(MAJKA i SIN sjede za šahovskim
MAJKA: Šta koje? Šta mi tu kojiš? stolom, udubljeni u partiju šaha. I
šahovski sat je na stolu. U jednom
Ko siječe voćnjak?
ćošku, prostrt madrac. Muk.)
OTAC: Šta ti misliš?
MAJKA: (pritisne svoje dugme
KĆERKA2: Ne znam, otkud ja
na satu) Ko dijeli?
znam!?
SIN: Ti. Ja sam dijelio prošli put.
OTAC: Ne pitam tebe.
(SIN pritisne svoje dugme na satu.
MAJKA: Govori, čovječe, ko mi
Muk.)
siječe voćnjak!
MAJKA: Daj da promiješam.
OTAC: Pogodi.
SIN: Ja sam već promiješao.
MAJKA: (tiho, za sebe) Izdaja!
(SIN povuče potez, i opet pritisne
(Udarac sjekire iz OFFA.)
dugme na šahovskom satu.)
MAJKA: (na sav glas) Izdaja! Ja
MAJKA: Dvije, pa jednu.
pregovaram, a izdajnik… Čuješ li
(Muk.)
ti ovo? Kao da se ne borimo zajedno
protiv vas! (Ne zna šta bi i kud bi.
SIN: (naglo ustane od stola, i u
Krene da izađe, okrene se KĆERKI2) bijesu, razruši figure) Ne znam zbog
Da znaš, zdrobiću ti, (nastavlja se) čega se ne vjeruje, to ne znam!
da znaš, zdrobiću ti brata, da znaš!
MAJKA: Šta se ne vjeruje, šta?
(dok izlazi sa pozornice) Zgnječiti
SIN: Šta se ne vjeruje!
136

KONKURS ZA DIKTATORA

MAJKA: Molim te, reci mi šta na koncu je SIN nađe u njenom
se to ne vjeruje, gdje i ko! Uostalom, džepu. Izvadi je i poturi joj mapu
uhvaćen si u sječi!
pod nos.)
SIN: Samo sam htio da vidim da
li se naranče uopšte mogu posjeći,
samo to. O tome sam pisao i u svojoj
tezi.

MAJKA: Evo je.
OTAC: Da ih uporedimo.

(Pokušavaju da rastvore mape na
stolu, ali mape su prevelike da bi obje
MAJKA: To si već rekao.
stale na sto; rastvore jednu mapu na
SIN: Kao da nisam ni rekao. Tako stolu, drugu na podu, ali se ispostavi
mi izgleda. Nisam izdao, nisao prešao da ovako nije lako uporediti mape.
ni na čiju stranu. I dalje istim žarom Na koncu, rastvaraju mape na podu.)
želim da ih spriječim u sječi! Istim
MAJKA: Evo, vidiš.
žarom želim da spalimo voćnjak!
OTAC: Čekaj. Lakše je, ako ih
Treba li da ti to dam i napismeno?
pogledamo… s ove strane.
(Glasovi iz OFFA.)
MAJKA: Ovako: sjever – jug.
MAJKA: Evo ih. Molim te, sve Zapad, istok. Evo ga.
je to već lanjski snijeg. Idemo naprijed,
(Namjestili su mape jednu pored
kao da ništa nije bilo.
druge, i sve četvoro se udubljuju u
(Ulaze OTAC i KĆERKA2.)
legende na mapama.)
OTAC: Našao sam i onu drugu
KĆERKA2: Nešto nije u redu.
mapu.
MAJKA: Kako misliš nije u redu?
KĆERKA2: Ja sam je našla.
SIN: U pravu je.
OTAC: Dobro, nećemo sad …
OTAC: To nije isti voćnjak. Mape
Gdje je ona tvoja?
ne prikazuju, ne odnose se na isti
MAJKA: Tu je negdje. Gdje smo voćnjak.
ono stavili mapu?
KĆERKA2: Ili voćnjak nije isti
SIN: Ti si je posljednja proučavala. ili se mape odnose na dva potpuno
(MAJKA traži mapu ovdje i ondje, različita vremenska perioda.
u jednoj od ladica u stolu, u drugoj,
MAJKA: Čekaj.
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(MAJKA još jednom zaokrene
SCENA DRUGA
jednu od mapa, tako da su sada, po
(MAJKA, OTAC, SIN i KĆERKA2
njoj, obje mape postavljene kako
zadubljeni u mape na podu. U jednom
treba.)
ćošku, prostrt madrac.)
MAJKA: Tako.
MAJKA: Zajedno ćemo; idemo
(OTAC i KĆERKA2 se okrenu za
zajedno, da se svi uvjerimo.
mapom, tako da je vide kako su je i
(MAJKA, OTAC, SIN i KĆERKA2
ranije vidjeli.)
uzimaju mape u ruke, i kao da,
SIN: Šta vi to radite?
služeći se mapama, pokušavaju
MAJKA: Sabotiraju, eto šta.
pronaći put do nekog odredišta,
SIN: Žena hoće lijepo da im vrludajući amo i onamo, ali ipak se
gubeći polako sa scene.
pokaže voćnjak, a oni …
Još nisu sasvim ni napustili scenu,
MAJKA: Ako hoćete da dođemo
do bilo kakvog rješenja, pređite ulazi KĆERKA1, odjevena u svoju
iznošenu, smeđu haljinu s bijelim
ovamo.
tufnama. Ona se osvrće oko sebe,
(Ulazi KĆERKA1 i kreće prema želi da se uvjeri da je na sceni apsolutno
svom ćošku, gdje leži madrac. Odjevena sama. Potom nekog doziva rukom.
je kao i prije. U naručju nosi stvari
Ulazi ROBERT, u novom novcatom,
za bebu. U prolazu, spazi mape na
podu, sagne se i postavi ih kako bi smeđem odijelu s bijelim tufnama.
ih trebalo postaviti. Odlazi u ćošak, Apartna kravata je na svom mjestu.
ROBERT ima veliki stomak, kao da
i slaže gegice na madracu.)
je u kasnom stadiju trudnoće. U ruci
OTAC: Mogla bi ti malo više da nosi torbu.
sarađuješ!
KĆERKA1 i ROBERT se rukuju
(MAJKA, OTAC, SIN i KĆERKA2 kao da su poslovni partneri. KĆERKA1
se zadube u mape. KĆERKA1 izlazi daje znak ROBERTU da moraju biti
sa scene, kao da je nešto zaboravila tihi.
da donese. Mrak.)
ROBERT i KĆERKA1 su očito
veoma bliski. KĆERKA1 je
impresionirana ROBERTOVIM
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odijelom. ROBERT učtivo prima
KĆERKA1 se ponovo presvlači.
kompliment: nije to ništa!
Sada je sve u redu, odjevena je ponovo
ROBERT i KĆERKA1 se i dodirnu u smeđu haljinu s bijelim tufnama,
tu i tamo, ali daleko od toga da su ali haljina je potpuno nova i nije
intimni. Dodirnu jedno drugom nigdje poderana. Oboje su zadovoljni.
stomak, kao da, u šali, pitaju u kojem ROBERT sprema nepotrebne haljine
si ti mjesecu. Prilaze madracu. u torbu. Iz unutrašnjeg džepa sakoa,
KĆERKA1 razastire gegice i pelene ROBERT konspirativno izvadi svežanj
po madracu, i jednu po jednu, pokazuje novčanica i daje ih KĆERKI1. Ona
ih ROBERTU. Njemu je drago što se nećka, ali ipak uzima novac, i brzo
sve to veseli KĆERKU1. Odobrava. ga trpa u njedra, jer se već čuju glasovi
ROBERT skreće pažnju KĆERKI1 iz OFFA.

na njenu haljinu. Iznošena je, stara.
Ulaze MAJKA, OTAC, SIN i
Pokazuje na svoje odijelo, koje je KĆERKA2, još uvijek držeći mape
novo novcato.
u rukama. Oni se spore i, na momente,
ROBERT iz torbe izvadi novu žučno gestikuliraju. Ne vide ROBERTA
haljinu za KĆERKU1. To je potpuno koji nastoji da se neopaženo iskrade
ista haljina koju ova već nosi, ali sa scene. Nakon što je ispratila
potpuno nova. KĆERKA1 prihvata ROBERTA, KĆERKA1 legne na
haljinu, i želi da se presvuče. Traži madrac. Mrak.)
od ROBERTA da se okrene leđima,
tako da se ona može presvući. On
tobože neće. Šali se. Ipak se okrene
leđima KĆERKI1 da se ova presvuče.

SCENA TREĆA

(Na sceni su MAJKA, OTAC, SIN
i KĆERKA2. KĆERKA1 spava na
ROBERT ocjenjuje kako joj haljina
madracu u svom ćošku.)
stoji. KĆERKA1 primijeti da je haljina
MAJKA: Onda, jesmo li se
na jednom mjestu malčice poderana.
Skreće na to ROBERTU pažnju. On dogovorili?
je umiruje, i vadi (nastavlja se) još
KĆERKA2: Tiše. Spava.
jednu haljinu iz torbe, istu kao i onu
MAJKA: Mogla bi, gospođica, i
što je već dao KĆERKI1, ali ova druga
da se probudi. I nje se sve ovo tiče.
haljina je nova novcata.
Ona će da abortira, neću ja.
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OTAC: Pusti sad. Jesmo li se,
SIN: Ima samo jedan voćnjak,
znači, dogovorili?
naš zajednički.
KĆERKA2: Ja ne vidim ni u čemu
je bio nesporazum.

KĆERKA2: Mape kažu drugačije.

OTAC: Na koji voćnjak misliš?

OTAC: Banka daje kredite samo
mladima.

OTAC: Mi ćemo posijeći onaj sa
MAJKA: Evo ti brata, nek on druge mape, a vi radite s drugim
ponovo sve objasni. Stručnjak za šta vam je volja.
voćarstvo. Uostalom, sve je snimio
MAJKA: To nas vraća na početak.
mobitelom, cijeli voćnjak.
KĆERKA2: Nije to početak. Ja
SIN: (izdiže na trenutak svoj sam dala otkaz, meni je obećano da
mobitel) Panoramik.
će mi se ispuniti želja.
MAJKA: To može da bude od
OTAC: K’o da si mi iz…
koristi ako, i kada budemo dijelili
KĆERKA2: Dam otkaz, uručim,
stabla. Mada sam ja za paljevinu, u
na stolu, i – opet mi se ne priznaje!
principu.
OTAC: Bespredmetno je da dalje
SIN: Staviću fotose i na Facebook.
razgovoramo, još samo da odredimo
MAJKA: Da svi vide šta ćemo datum početka sječe! MAJKA: Može
spaliti.
to i da pričeka.
KĆERKA2: (podiže svoj mobitel
(Muk.)
da svi vide) Ne brini, i ja sam snimila.
MAJKA: To, kažem, može i da
OTAC: (istovremeno kad i pričeka.
KĆERKA2) Misliš, posjeći?
OTAC: Radi se o tome što ne
SIN: (ne obazirući se na OČEVU može. Ne može da pričeka.
korekciju) Inače, samo ukratko. Ja
SIN: Zbog čega?
nisam za sječu po svaku cijenu, ali
ni za paljevinu. Na koncu, na voćnjaku
OTAC: Mi smo već podigli kredit.
sam doktorirao. Ali ako se mora
KĆERKA2: Ja sam ga podigla.
pristati na kompromis, onda trećina
MAJKA: Vi ste već podigli kredit?
da se posiječe, a ostalo da se spali.
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KĆERKA2: Ja sam ga podigla.

KĆERKA2: Ne daju mi ni da
SIN: Čuješ šta ti kaže, ona ga je mislim, a dala otkaz!
podigla.
OTAC: Uručila. Pusti.
KĆERKA2: Morala sam.

KĆERKA2: Na stolu.

MAJKA: Neka si podigla stotinu
OTAC: K’o da si mi iz usta...
i jedan, to sam ja planirala da uradim.
(Muk. Iz OFFA, udarci sjekire.
(od ljutine ne može da dođe do riječi.) KĆERKA2 se prene.)
Meni su obećali na osnovu njegove
KĆERKA2: Pst! Čuješ li ti nešto?
teze.
OTAC: Šta?
SIN: Titule.
MAJKA: Znaš li ti ko sam ja?

KĆERKA2: Evo, sad.

OTAC: Molim?

OTAC: Sad čujem.

MAJKA: To je bio dio mog plana.

KĆERKA2: Kao da neko siječe.

KĆERKA2: Dogovor kuću gradi.
Ja mislim da se može sjeći još danas.

OTAC: Tačno.

MAJKA: Neće mislit’ uopšte.
Tačka.

KĆERKA2: Da pogledamo?

KĆERKA2: Šta misliš, ko bi
SIN: (MAJCI) Neće ti ona mislit’ mogao da siječe?
svojom glavom!
OTAC: Ne mogu da kažem tačno
(Muk. MAJKA zabulji u KĆERKU2.) ko. Nagađam.

(Mrak.)

OTAC: Ponesi sjekiru, za svaki
slučaj.
KĆERKA2: Naravno da ću ponijeti.

SCENA ČETVRTA

OTAC: Dovoljno dugo si bila
potištena, sad je vrijeme za akciju.

(Na pozornici, prostrt madrac.
(Krenu. KĆERKA2 se vrati po
KĆERKA1 razgleda stvari za bebu.
OTAC i KĆERKA2 sjede na stolicama, sjekiru. OTAC i KĆERKA2 idu izlazu,
oslonjeni na sjekire. Vajkaju se, lagano njišući sjekire. KĆERKA1
hitro reaguje: uvodi ROBERTA na
nijemo. OTAC odmahne rukom.)
scenu, i daje mu znak da bude što
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tiši. ROBERT je odjeven kao i prije,
MAJKA: Ama, pozvali me na
u smeđe odijelo s bijelim tufnama. večeru, direktor insistirao.
Glasovi iz OFFA.)
SIN: Dođe mi da ostavim sjekiru,
i samo da slušam.
OTAC: Psst! Razgovaraju.
(Osvijetljeni snopom reflektora,
(SIN povremeno prestane sa sječom.
u drugom kraju pozornice, SIN i MAJKA ne odustaje od posla.)
MAJKA zamahuju sjekirama.)
MAJKA: Dobro, kao pristanem.
SIN: Mama, ispričaj mi kako si Može. Nisam baš gladan, ali kad
ti dala otkaz. Uvijek to volim da insistiraš, budalo, mislim se, pristajem.
čujem.
U tom smislu.
MAJKA: Otkaz?
(OTAC i KĆERKA2 nijemo
komentarišu razgovor na drugom
kraju scene. ROBERT i KĆERKA1
su se pritajili, i htjeli‐ne htjeli, slušaju
razgovor.)

SIN: Gdje ste otišli na večeru?

MAJKA: Kineski restoran, da
vidiš! Kao nešto posebno. Muzika
uživo, devedeset pjevačica iz Kine
i orkestar. Jelo se, pilo se. Tek kad
smo se dobro najeli i napili, nakon
SIN: Ispričaj. Baš bih voljela da dezerta, direktor od kelnera zatraži
mi to ponoviš. Volim kad ti pričaš. račun, dajte nam, veli, račun, a ja ti
lijepo iskoristim priliku i – uručim
MAJKA: Voliš da slušaš kad ja otkaz!
pričam? Ludice. Cmok. Znam ja da
OTAC: (kao za sebe) Laže, kćeri,
ti mene nikad ne bi izdao.
udaviće se u sopstvenoj laži.
SIN: Nemoj da se uobraziš, ali
MAJKA: Za stolom, svi
tatin je jezik vrlo, da kažem, dosadan,
a tvoj baš slikovit. Ti znaš da ošineš; konsternirani! Direktor u plač!
tvoj je, da kažem, er… sočniji, ti ne
SIN: Šta kaže?
znaš nego lijepo. Slikovito. Slikovitije
MAJKA: Kaže, molim te, povuci
od tate. Najslikovitije. Tata uvijek, otkaz! Ja mu zviznem šamarčinu!
kad priča o otkazu …
OTAC: Čuješ li ga, đubre jedno!
OTAC: (KĆERKI2) Čuješ li ti Prepričava moj doživljaj, sve kako
ovo?
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sam ja uručila otkaz u svom preduzeću.
Krade i laže! Samo što ne ubija!

MAJKA: Ovo je sve zajedničko!

OTAC: Znao sam da ćete se
SIN: Kod tebe je to bilo, izgleda, dozvati pameti.
baš spektakularno, a kod mene…
SIN: Dobio sam kredit.
Kada ću je, mama, dati otkaz?
MAJKA: Ima još kredita, nije vaš
MAJKA: Polako, sine, sve u svoje jedini!
vrijeme. A za tvog oca, znaš, on nije
KĆERKA2: Zašto siječete naš
dao, on je dobio otkaz!
dio? Zašto siječete uopšte kad ste
(KĆERKA2 se naglo okrene prema obećali da ćete ga spaliti?
OCU. Ovaj zaniječe glavom.)
SIN: Na moje ime.
MAJKA: Aha, dobio, dobio. Dobro
MAJKA: (istovremeno kad i SIN)
si čuo. Otac je dobio, a nije dala
otkaz, kao ja. Ova moja sjekira nešto Ne zanovijetaj, nego se prihvatite
sjekira, u četvoro je brže.
ne siječe.
OTAC: Da i to vidimo. Kćeri,
SIN: Podmetnuo sam nam tupe
zamahni!
sjekire.
MAJKA: Zavitlavaš me?
SIN: Nego šta?! Neću da ga
posiječemo, hoću da ga spalimo.
MAJKA: Dobro, ali ova moja je
baš tupa.

(Sad četiri sjekire odjekuju kao
muzički kanon.)
SIN: Ne možeš posjeći ništa, da
uzmeš stotinu i četiri sjekire.
MAJKA: Baš ne ide.

KĆERKA2: Znam da ne ide. To
SIN: Ni moja nije bolja. Dobio
otkaz, tata, to kažeš? Nije dao, đubre svi vidimo. Šta predlažeš?
jedno?
MAJKA: Pitaj brata. On zna,
(OTAC riješi da izađe u voćnjak. sigurno.
Povede KĆERKU2. Ova se maltene
opire, ali ipak krene s njim.)
OTAC: Ko mi je to u voćnjak
došao, koga to vidim?

SIN: Da znaš da znam.
(Mrak.)
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SCENA PETA

KĆERKA1: Baš imaš cug. Polako,
sejo.

(U jednom uglu pozornice, prostrt
KĆERKA2: Hvala ti, sejo. Ti si
madrac. Iz OFFA, povremni udarci
naš anđeo, naš anđeo si ti.
sjekire. KĆERKA1 razgleda gegice.
(Deprimirani, ulaze OTAC i SIN,
Ulazi KĆERKA2. KĆERKA1 je
primijeti. KĆERKA2 je potpuno njišući sjekire u hodu. KĆERKA1
klonula duhom. KĆERKA1 joj prilazi uzme svoje stvari i nestaje sa scene.)
i zagrli je.)
KĆERKA2: Šta je bilo? Šta mi tu
KĆERKA2: Ni ova jedna jedina njišete?
želja, sejo…
OTAC: Njišemo, zašto ti to smeta?
KĆERKA1: Dođi ovamo. Dođi
SIN: Ne da se. On je ostao da još
kod mene.
siječe.
KĆERKA2: Ni ova jedna jedina
OTAC: Ne odustaje taj lako.
želja ne može da mi se ispuni.
KĆERKA2: Ovo očito i nije baš
(Kao kakvog ranjenika s fronta, običan voćnjak.
KĆERKA1 odvodi KĆERKU2 do
OTAC: Da znaš da nije.
madraca.
SIN: Ja to najbolje znam.
Spuste se na madrac. KĆERKA1
pomiluje KĆERKU2.)

OTAC: Kad znaš, reci.

KĆERKA1: Ko je moja draga, ko
KĆERKA2: Kakav je, brate, ovo
najdraža moja sestrica?
voćnjak?
KĆERKA2: Zagrli me malko,
OTAC: Čuješ šta te pita? Kakav
sejo, zagrli.
je ovo voćnjak? Ti si na njemu
KĆERKA1: (grleći KĆERKU2) doktorirao.
Evo. Evo, uzmi ovo. Lakše će ti biti.

SIN: Otkriću vam tajnu koju
(KĆERKA1 dohvata flašicu za nisam pomenuo ni u svojoj tezi. To
bebe, i poji KĆERKU2. Ova navali je voćnjak koji samo može da se
spali.
na bočicu.)
KĆERKA2: Može samo da se
spali?
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….

SIN: Jest. Zato sam i insistirao

OTAC: Naravno da postoji, ali
gdje se tačno nalazi?

KĆERKA2: Znači, moja želja
SIN: To nije samo glava, to je…
ostade pusta, šta god da poduzmem. To je…
Znači, nisam…
MAJKA i OTAC: Šta?
SIN: Pusta.
SIN: To je majka svih naranača.
OTAC: Ali podigli smo dva kredita
da ga posiječemo.

KĆERKA2: Majka svih naranača?

OTAC: To im je svima majka?
SIN: To su bili jedini uslovi pod
SIN: To stablo im je, da se
kojim smo mogli dobiti kredit.
Spalićemo ga, a obavijestiti banku popularno izrazim, i biblioteka i
pismenim putem da smo ga posijekli. apoteka, i crkva i džamija, i kuhinja,
srce i skupština, to im je sve.
(Ulazi MAJKA, sa sjekirom preko Narančama.
ramena.)
OTAC: Kako je uništiti? Pravo
OTAC: Razgovaramo kako da u srce. U glavu.
udarimo na voćnjak.
OTAC: Biblioteku.
KĆERKA2: Mama, stabla se
SIN: (istovremeno kad i OTAC)
uopšte ne mogu oboriti. (kao drvosječa
u panj, zabije sjekiru u stolicu) Znam. Apoteku.
Udariti u glavu treba, pravo u glavu!
OTAC: (KĆERKI2) Divim mu
KĆERKA2: Udariti, ali gdje mu se, iako nisam svim srcem za paljevinu.
je glava?

OTAC: K’o da si mi iz …

KĆERKA2: Sječa je, po meni, još
uvijek bolje rješenje.

MAJKA: To je nostalgija. Vatra
MAJKA: Jedino se tako može
je lijek za sve. Trebamo se, čim padne
oboriti. Sine.
mrak, probiti do središta i potpaliti
(SIN korača, premišlja šta, kako im i srce i crkvu. Stablima.
i koliko da kaže.)
OTAC: Misliš biblioteku?
SIN: Glava postoji.
KĆERKA2: (OCU) Ovog puta
KĆERKA2: Glava postoji?
tvoj muž zna šta govori.
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OTAC: Naranče, skupštinu…
MAJKA: Skupštinu, zdrobiću
vam!

SCENA ŠESTA

(Prazna pozornica. Potpuni mrak.
U dubini scene, pojavljuju se baklje,
SIN: Uvijek sam volio kako se jedna po jedna. To ulaze MAJKA,
izražava …
OTAC, SIN i KĆERKA2. Dvije baklje,
(SIN zagrli MAJKU. I OTAC se klizeći ovuda i onuda po dubini scene,
nestanu. Na pozornici ostaju MAJKA
pridruži.)
i SIN, s bakljama u ruci.)
OTAC: Priznajem, bolja je od
MAJKA: Ja sad idem. Oni su već
mene. Uostalom, ko nije volio? (kao
da MAJCI daje šlagvort) O slast … otišli. Ti ostani ovdje.
(Razdvoje se.) O, slast kad vidim
SIN: Zašto?
kako kupola sasipa se u – ništa! O,
MAJKA: Kako zašto?
srsi niz kičmu, kad jezici liznu uz
SIN: I ja bih volio da idem s
skupštinski zid! Prepoloviću joj
tobom. Ja sam doktorirao.
lobanju na troje!
MAJKA: Neko mora da čuva
OTAC, SIN i KĆERKA2: To!
stražu.
MAJKA: Sijecimo, gospodo!
SIN: Čuvaj je ti.
OTAC, SIN i KĆERKA2: To!
MAJKA: Ti ćeš čuvati stražu, je
MAJKA: Prodaćemo zemlju…
l to jasno?
SIN: Zagaditi i zrak i vodu, i polja
SIN: Dobro, čuvaću, ali kako?
i šume…
(MAJKA mu prilazi i nešto mu
MAJKA: Spaliti, da pepeo voćnjaka
šapuće na uho. SIN negoduje. MAJKA
spusti se na cijeli svijet. Sijeci…
insistira.
OTAC, SIN i KĆERKA2: Misliš,
SIN onda polako skine odjeću, i
pali?
ostane u gaćama.)
MAJKA: Mislim, da vidimo njenu
SIN: Šta sad?
prokletu, crnu krv!
MAJKA: Valjda si u svom životu
(SVI kresnu jedan drugog dlanom
jednom vidio šta radi pas!
o dlan. Dogovor je postignut. Mrak.)
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(SIN se spusti četveronoške, ide
ovamo i onamo.)
MAJKA: To nije dovoljno.
(SIN zalaje. MAJKA odlazi sa
scene. Njena baklja nestaje u daljini.
SINOVLJEVA baklja ostaje da gori
na pozornici. Onda se i ona gasi.
Potpuni mrak. Čuje se samo
SINOVLJEV lavež, režanje. Mrak.)

SCENA SEDMA

MAJKA: Platiće za ovo.
MAJKA: Zapalili. Zapalili. Drž’
ga, sine.
(KĆERKA2 gasi vatru kojom je
obuzeta MAJKA. OTAC se otrgne
SINU. U svjetlu baklji i odsjaju
plamena koji je zahvatio cijeli voćnjak,
sad jasno vidimo OCA, SINA, i
MAJKU u krpama koje su preživjele
vatru, i KĆERKU u vatrogasnom
odijelu. Oni su svi smoreni svim što
se dogodilo.)

(Mrak. Lavež. Režanje. Glasovi
OTAC: Pogledaj što gori! Snimi,
iz OFFA: MAJKA i KĆERKA2 se sve snimi, poslije će reći da nisu.
dovikuju. Preko cijelog zaslona,
SIN: Ko je potpalio?
projiciran, proplamsa velik plamen.
MAJKA, OTAC I KĆERKA2:
OTAC utrči, noseći baklju. Za njim,
SIN, četvoronoške. SIN dohvati Nismo mi!
zubima OCA za nogavicu.)
(Ulazi KĆERKA1 odjevena u
OTAC: Ama, pusti me. To sam svoju smeđu haljinu na bijele tufne.
Zaprepašteni,
ja! Šta ti je?
(OTAC pokušava da se otrgne iz
SINOVLJEVIH čeljusti. Utrči MAJKA,
sva u plamenu.)
MAJKA: U pomoć!

SVI bulje u nju. Muk. Mrak.)

SCENA OSMA

(Pređašnji. KĆERKA1 stane sučelice
(Utrči KĆERKA2 u vatrogasnom cijeloj porodici.)
odijelu.)
OTAC: Pogledaj šta gori! Govori
KĆERKA2: Zapalili su nam ko je zapalio voćnjak!
voćnjak! Neko je zapalio voćnjak!
SIN: Mama, mi smo.
(KĆERKA2 snima mobitelom
MAJKA: Šut!
MAJKU, pa OCA.)
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OTAC: Govori ko je zapalio
voćnjak!

SIN: A krivicu će da baci na nas!
(Mrak.)

(KĆERKA1 se uhvati za trbuh,
kao da je u grču. Kao da je hvataju
SCENA DEVETA
trudovi. Plače, kao da su bolovi
neizdrživi, a ona nije sigurna hoće
(Pređašnji. Sve je uništeno: u
li u porodilište stići na vrijeme za daljini, patrljci naranača puše se pod
porod. SVI zabulje u nju.)
nebeski svod.)
MAJKA: Je l se to sad , gospođica,
porađa?
OTAC: Vrijeme je!

KĆERKA2: Ali, sejo!
SIN: Mama, seja nije bila trudna.

MAJKA: Prevarila nas je, đubre
(KĆERKA1 odlazi do ruba jedno!
pozornice i dovodi ROBERTA. On
OTAC: To je nedopustivo.
je odjeven kao i prije.
MAJKA: A ja sam govorio sam
KĆERKA1 se izmakne od ROBERTA
ja, govorio…
i, kao da izvodi kakvu tačku, vješto
SIN: Sve je izgorilo.
istrgnuvši jastuk koji je simulirao
njenu trudnoću, baci ga na pozornicu.
OTAC: K’o da si mi iz usta oteo!
SVI osim ROBERTA, zanijemili su
KĆERKA2: Džabe sam dala
od zaprepaštenja.)
otkaz.
SIN: Mama, ona nije trudna.
MAJKA: A ko je ovaj? Je li, kćeri,
OTAC: Nije, sine.
je li to đuvegija?
MAJKA: Ne mogu da vjerujem.
KĆERKA1: Šta ti misliš? Kaži,
Ljudi, ona je sve ovo…
balavice, šta ti misliš?
OTAC: Ona je zapalila!

OTAC: Valjda joj nije to đuvegija?

KĆERKA2: Sejo!

KĆERKA1: Da znaš i nije!

MAJKA: Govorio sam ja …
(Muk. ROBERT istupi. ROBERT
govorio …
sad pred svima u nekoliko navrata
pokušava da izvadi jastuk koji je
OTAC: Ona je sve zapalila.
simulirao ili njegovu gojaznost ili
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trudnoću. SVI su zaprepašteni.
MAJKA, OTAC, SIN, KĆERKA1
ROBERTU njegova tačka ne polazi i KĆERKA2: (okrenu se leđima
baš za rukom. Ipak, naposlijetku, televizoru) Ljudi, ja ne mogu ovo da
nakon nekoliko pokušaja, istrgne gledam.
jastuk, i baci ga posred pozornice.)
ROBERT: Ne mogu ni ja.
KĆERKA1: Ljudi!
(MAJKA zagnjuri lice u dlanove.
SVI OSTALI: On je…

KĆERKA1: On je potpalio!
SIN: K’o da si mi iz usta otela!
KĆERKA2: Mama.

Odjednom se sva pozornica obasja
svjetlom s ogromnog ekrana sa kojeg
jedna dotjerana žena, sva u šljokicama,
voditeljica tv programa, pozdravlja
publikum.)

VODITELJICA NA EKRANU:
Good evening, everyone! Good
(Upale se velika svjetla. Na trenutak,
evening!
SVI ostanu u jednoj pozi, kao
SVI: Good evening.
zamrznuti.
MAJKA: On je, ljudi, za sve kriv.

VODITELJICA NA EKRANU:
Onda odahnu. ROBERT pljesne
Bonsoir.
dva‐tri puta.)
ROBERT: Dobro je bilo. Odlično.
Sjajno.

SVI: Bonsoir.

VODITELJICA NA EKRANU:
(SVIMA je laknulo. Grle se i tapšu Ladies and gentlemen, this is the
kao glumci poslije uspješno odigrane end of our competition ‘La Konkurs
per la Diktatôr’!
predstave ili probe.)
All the votes have now been
ROBERT: Ajmo sad brzo. Nemamo
counted.
vremena. Koliko je sati?
SVI: Osam sati, sestrice, osam.
ROBERT: Mani zajebancije.
Vrijeme je. Stari!
(ROBERT i OTAC izlaze, na scenu
donose televizor. ROBERT ga upali.
Veliki ekran iznad scene.)

MAJKA: (za sebe) Kraj. Drži nam,
sine, fige.
(ROBERT zagrli MAJKU.)
OTAC: Svi su glasovi prebrojani.
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VODITELJICA NA EKRANU:
KĆERKA1: Sve smo uništili, a
Sjeveroslovakija, congratulations! niko nam to ne priznaje!
(SVI se okrenu jedni drugima.)

(ROBERT je zagrli. Mrak.)

VODITELJICA NA EKRANU:
SCENA DESETA
You are the winner of the International
(MAJKA i OTAC obučeni u smeđe
Competition ‘La Konkurs per la
s bijelim tufnama. Sjedaju za stol,
Diktator’.
spremni za partiju šaha. Muk. Figure
Congratulations!
su već postavljene, ali ih oni, kao
(Vatromet na ekranu. Slavlje. amaterski šahisti pred meč, pomjeraju:
Mnogo razdraganih ljudi otvara boce pomjere ovu ili onu figuru, ili dva
šampanjca, baca šešire u zrak, itsl.) pješaka premjeste s ovog na ono
MAJK A: (kao za sebe) šahovsko polje. OTAC zagleda u
šahovski sat, da vidi jesu li kazaljke
Sjeveroslovakija je pobijedila.
na svojim mjestima. Namješta kazaljke
KĆERKA2 i KĆERKA1: na deset do podne.
Sjeveroslovakija?
Noseći dvije zastavice, odjeven u
SIN: Mama, jesmo li to mi?
smeđe s bijelim tufnama, ulazi SIN.
Nogavice su mu prekratke.
(Muk.)
SIN: Mama…
MAMA: Nismo, dušo.
OTAC: Mi smo promašili temu.
VODITELJICA NA EKRANU:
So the Golden Serenad, ladies and
gentlemen, goes to – Sjeveroslovakija!
KĆERKA2: Figura Zlatna serenada
putuje u Sjeveroslovakiju.
MAJKA: (za sebe) Govorio sam
ja, govorio…
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Zastavice su identične. SIN sakrije
zastavice iza leđa. Nudi MAJCI da
izabere koju će ruku. MAJKA odmahuje
rukom. Nudi sad OCU da izabere.
OTAC izabere lijevu ruku. SIN postavlja
zastavicu iz lijeve ruke na OČEVU
stranu, a zastavicu iz desne ruke na
MAJČINU stranu.
SIN gestom daje znak OCU i
MAJCI da mogu početi. ONI oklijevaju.
SIN: (rezignirano) Pa počnite, šta
sad!
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(OTAC povuče potez i pritisne
dugme na satu. Ulaze ROBERT i
KĆERKA1. Kao i SIN, MAJKA i
OTAC, i ROBERT i KĆERKA1 su
odjeveni u smeđe s bijelim tufnama.
Nekom odijelo odgovara po veličini,
a drugima govara. Prilaze stolu, stoje
pored stola, i kibicuju i ne kibicuju;
odu, pa se primaknu opet stolu. Dug
muk. Mrak.)

SCENA JEDANAESTA

OTAC: Kako nije? Vječni šah je
remi.
MAJKA: Nije. (povlačeći potez)
Šah.
OTAC: Ja ne mogu više.
(OTAC ustane od stola. MAJKA
odjednom zagnjuri lice u šake. Zaplače.
Zarida. Kuka i njiše se nad šahovskim
stolom kao narikača. KĆERKA1 joj
prilazi i zagrli je, tješi je. ROBERT
prilazi i tješi i MAJKU i KĆERKU1.)

MAJKA: Je l’ ovo više gotovo,
(Sve je na pozornici isto kao i u rano moja?
prethodnoj sceni. Pređašnji.)
(KĆERKA1 i KĆERKA2 zaklimaju
MAJKA: (povlačeći potez) Šah. glavama.)
OTAC: (povlačeći potez) Ovo je
MAJKA: Jesmo l’ se obrukali,
remi.
mile moje?
MAJKA: Nije remi. (povlačeći
(KĆERKA1 i KĆERKA2 šutke
potez) Šah. Eto.
potvrđuju glavama.)
(Ulazi SIN. Muk.)
MAJKA: Jesu l’ braća preživjela,

SIN: (glasno) Dođi ovamo, i … moja rano?
ponesi sjekiru.
(SVI šutke potvrđuju glavama.)
(Ulazi KĆERKA2, noseći sjekiru
MAJKA: Stoje li nam dobro ove
preko ramena. I ona je u smeđem s halje, moj pelinu?
bijelim tufnama, haljina joj je ili
KĆERKA1, KĆERKA2, SIN,
premalena ili prevelika.)
ROBERT i OTAC: Stoje, mila naša,
OTAC: Ovo je remi.
stoje.
MAJKA: Nije.
MAJKA: Sjećate se kad sam nas
prijavila na takmičenje, sinje kukavice?
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(Muk. MAJKA i dalje nijemo
ROBERT: Dobili smo… Poslali
plače. SVI izgleda plaču. ROBERT su nam nove kostime. Iz direkcije.
izađe sa scene.)
OTAC: Šta su poslali?
OTAC: Voćnjak je bar uništen.
(ROBERT vadi novi set kostima,

jedan po jedan. Kostimi su bijeli sa
KĆERKA2: Barem smo dobili smeđim tufnama, i ROBERT ih raširi
ove kostime. Rekli su da će dati i tako da svi to mogu da lijepo vide.)
teniske.
MAJKA: Nove kostime dobili?
SIN: Ostalo je još jedno stablo.

SIN: Tačno, ali nisu dali; rekli su
da će dati, a nisu dali.

ROBERT: The show must go on.

OTAC: Sad samo još da prodamo
kuću.

ROBERT: Sejo, hoćeš li da probaš?

(Dug muk.)

KĆERKA1: (nakon nedugog
SIN: Neću ni da je prodajem. oklijevanja) Ali da se svi okrenete,
Daću je džaba!
da mogu da se presvučem.
OTAC: Ti pokloni svoju polovinu,
(ROBERT joj dodaje haljinu. SVI
našu ne diraj!
se okrenu leđima. KĆERKA1 se
SIN: Koju vašu?

presvlači.)

KĆERKA1: Evo. Gotovo.
(Muk. Svi sad obraćaju potpunu
pažnju na MAJKU koja i dalje tiho
(SVI se okrenu da je vide. KĆERKA1
plače.)
je sada u novoj bijeloj haljini sa
MAJKA: Gdje vam je brat?
smeđim tufnama, a onu staru, smeđu
KĆERKA1 i KĆERKA2: Sad će s bijelim tufnama, baca. Taman da
pogodi ROBERTA u glavu, on se
on.
izmakne. Muk.)
(Dug muk. Ulazi ROBERT. U
KĆERKA2: Predivno ti stoji.
naručju nosi komplet novih kostima.)
(Dug muk. KĆERKA2 zagnjuri
ROBERT: Good evening.
lice u šake. Udarci sjekire iz OFFA.)
OTAC: K’o da si mi iz usta oteo.
MAJKA: Neko siječe i ono
posljednje stablo.
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SIN: To je ono koje se jedino
(KĆERKA1 stavlja jastuk pod
može posijeći, a ne može se spaliti. haljinu.)
(KĆERKA1 se prene, i izjuri sa
scene. Vraća se s jastukom u ruci.)

OTAC: Ko da si mi iz usta otela!

(KĆERKA1 se porađa. Svi skidaju
KĆERKA1: Ljudi! Ljudi, ja ću kostime da umotaju novorođenče.
roditi u inat, taman da nisam trudna. Ostaju goli na sceni, okupljeni oko
djeteta. Mrak.)

Kraj
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ГДЈЕ ЈЕ ЈЕЖЕВА КУЋА?
Драма је заснована на знаним личностима и догађајима. Као доказ прилажем свједочења:
Дјечак је отишао у рат и никад се више није вратио, а његов
разбијени свијет није се више саставио.
Дошао је натраг само неки човјек, огарављен, с бором између обрва.
Бранко Ћопић
Приче занесеног дјечака, Босоного дјетињство
У подмуклој дрхтавици, стегнуто невидљивим обручем, издвојено
и само, село је осјећало како га ломи и дио по дио бесповратно односи и гута неумољива тамна сила. Више се није сигурно ни у кући, у
рођеном кревету, и отуда те, под ноћ, извлаче и одводе некуд у неповрат. Куд би се само побјегло, гдје ли би се завукло?
Бранко Ћопић
Глуви барут
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-Идем данас кроз Јапагу, а све ми се чини да ме уз пут сваки онај
сељак с њиве пита: а шта ли ће бити сутра кад завладају државом
ови овакви, ови твоји? Моји? Питам се то и ја: кад једног дана
слобода дође, па узде узму овакви што не жале ни човјека ни његова
иметка, ови острвљени, на шта ли ће онда личити и тај живот
и та слобода?
Бранко Ћопић
Глуви барут
Свак се брани својим оружјем, а још увијек није искована сабља
која може сјећи наше мјесечине, насмијане зоре и тужне сутоне.
Бранко Ћопић
Драги мој Зијо, Башта сљезове боје
Знам само да у прољеће иза наше потамњеле баштенске ограде
просине нешто љупко, прозрачно и свијетло па ти се просто плаче,
иако не знаш ни шта те боли ни шта си изгубио.
Бранко Ћопић
Башта сљезове боје
Личности:
Бранко Ћопић;
Мрав – невидљив док не обуче капут;
Лија – као и све Лије, само што зна људски говорити;
Вук – као и сваки вук, а приде и чуном управља мада није некакав
пливач;
Медо – као и сваки међед, но су га године омекшале;
Дивља Свиња – као свака свиња, нарочито је незгодне нарави;
Тигар – ко са њим другује, непријатељ му и није нужан;

156

ГДЈЕ ЈЕ ЈЕЖЕВА КУЋА

Први чин

Бранко поскочи. Тетура се на
леђима и лактовима.

Бранко лежи на земљи, сред
МРАВ: Богу хвала и светом
шуме. У даљини се чује некаква
Акакију, и светој Стоногици! Да
страшна рика. Бранко се буди и
си још зере на мени посједио,
придиже.
титулу мрављег крвника би
БРАНКО: Ружног ли сна, бра- заврједио.
те мили... Студен ми у грудима
БРАНКО: Враже, одакле говоод њега оста... Куд и заспах (гледа
риш, а да те не видим? Нијеси ли
око себе)... и гдjе се пробудих?
ми можда из сна утекао, да ме и
МРАВ (невидљив, испод Бран- по јави вијаш?
ка): Крајње је вријеме било, приМРАВ: Што ћу те вијати, кукане! Што на мени нађе да се
кавна ми мајка, доста ми те је
одмараш?
било! И преко главе и преко леђа!
Бранко се осврће, тражећи
Бранко устаје и по земљи траневидљивог саговорника чији
жи невидљивог саговорника.
глас одјекује.
БРАНКО (себи у браду): Не
МРАВ: Нијеси ли мого наћи
знам гдје сам, али побенавио јесам.
неког мањег за осматрачницу да
Гледа око себе па се поново
узмеш?
спушта на земљу.
Бранко погледа испод себе.
МРАВ (очајно): Само се немој
БРАНКО (себи у браду): Да л`
по мени опет прућити!
то још сном варљивим лутам?
БРАНКО (усправи се): Нећу!
МРАВ: Хај’ да луташ, лакше би
Нећу више ни лежати ни спити.
ми пануло! Но, ти, згубидане
Није здраво.
човјечији, ко камен си хитар! Ако
МРАВ: Поготово за мене.
те неко не баци, вијек ћу свој под
твојом стомачином проживјети.
Бранко, упркос здравом разДа је женски барем! Мравице моја уму, погледом потражи расприод Босанске Крупе, не стигох ти, чаног мрава.
до под мушке скуте!...
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БРАНКО: Извини. Није ми то какавог пљачкаша банки или
била воља. Ја ни...
силника, што је шакама пут себи
МРАВ: Само ми немој рећи да крчио. Мора да су пред тобом
ничице падали...
не би ни мрава згазио!

БРАНКО (гордо): Да видиш и
БРАНКО (себи у браду): Ој
савјести, да ли ме то ти да јесу!
преиспитујеш? Дедер нађи неко
МРАВ: ... ал од смијеха! Издруго обличје, да се људски по- гледаш страшно, колико и рахатрвемо.
лук од ванилије!
МРАВ: А, бахата ли човјека!
Згужв’о ме ко питу гужвару и
претвара се да ме нема. Јасно! Ако
ме није, онда ништа лоше урадио
нијеси. Такви су људи! Сретнем
ли ти савјест, свашта ћу јој о теби
напричати!

БРАНКО (и даље горд): Мислиш
ли да сам све ове грдне године
проћердао, а да ничији бостан
нијесам са предумишљајем походио? Колико ли сам се шљива
са туђег дрвета најео, млијека од
комшијске козе напио, џакова са
БРАНКО (обазриво сједне на орасима оробио!
земљу): Неће те слушат.
МРАВ: Тешких ли злочина!
Нема цуре која их се не би
МРАВ: Чик да хоће!
постидјела!
БРАНКО: Неће. Додијао сам
БРАНКО: Најмање шеснаест
јој и за мене је глува ко барут. А
тек за неког ко би јој причао о пута сам изгубио своје стадо, а
мени? Побјећи ће чим заустиш. оно завршило у комшијској њиви!
МРАВ: Све подвиг до подвига!
МРАВ: Дакле, нијесам ја први
од тебе страдао?

БРАНКО: Батина сам због
БРАНКО: Их, први! Многима тога од пољара Лијана добио,
сам био крив. Неки су ме, чак, за више но што нека ђеца попију
кишнице!
опасног држали.
МРАВ: Немој ми даље приМРАВ (подсмјешљиво): Важна
си ми ти мустра! Баш личиш на чати, жив сам се препао!
158

ГДЈЕ ЈЕ ЈЕЖЕВА КУЋА

БРАНКО: Два рата сам преко
МРАВ: У другом рату сам браглаве претурио, а да се ниједног нио наш поток, трећи рат је био
не сјећам!
око прућа за кров мравињака, а
МРАВ: Ал’ масно слага! Ко рат за четврти нисам сигуран око
чега се заправо водио.
може заборавити?

БРАНКО: По гласу бих рекао
БРАНКО: Рођен сам сред једног,
да си млађи од мене, а иза се имаш
године 1915.
дупло више ратова. Није ти било
МРАВ: Нисам ни знао да постоји лако, вјерујем.
таква давна година? Није ни чуМРАВ: Богами, најтеже ми је
до што је се не сјећаш.
пао твој стомак!
БРАНКО: Причали су ми, да
БРАНКО (устаје): Ево, извињавам
ми је отац мобилисан и одведен
на Карпате, у аустроугарску војску, ти се, моја невидљива жртво и
а брат му, мој стриц, беше поклањам ти свој дубоки наклон!
добровољац у српској. Два брата,
МРАВ: Пази! Згазићеш м...
један на другога. Срећа што се не
Бранко одскочи уназад. Усплародих раније, да на оца рођеног хирено скине ципелу и прича са
не пуцам.
њом.
МРАВ: Мене нико није питао
БРАНКО: Реци нешто,
што сам се тек родио. Са мјесец пријашине!
дана су ме одвели у први рат и
МРАВ (послије краће паузе и
добро га памтим.
Бранковог очаја): Враг да те носи,
БРАНКО: Није да ти не вјерујем, одакле си дошао!
али чега се можеш сјећати са
БРАНКО (обрадован): Ако!
мјесец дана?
Само дај души одушка!
МРАВ: Јуришали смо на комад
МРАВ: Дао бих ти једну ћушку,
хљеба с пекмезом у трави и освојили
га. И да је барут глув, не бих се само да те могу дохватити.
сложио. Пуцало је на све стране.
БРАНКО: Ево ме. Ошајдари
БРАНКО: Добро си ми се вра- што јаче можеш!
тио жив и здрав, колико не видим.

159

Драма

Бранко примиче ципелу лицу.
БРАНКО: И овце и говеда су
Зажмури очекујући ударац.
била од Ћопића.
МРАВ (послије краће паузе):
МРАВ: Велике ли фамилије!
Опраштам ти још овај пут. Не
БРАНКО: Дуго нисам знао да
изгледаш као неки лопужанер, сам и ја Ћопић. Кућа је за мене
само си брајко смотан, не бих ти била – Ћопић.
дао ни два лептира да чуваш.
МРАВ: Кад научи како се зовеш?
БРАНКО: Их, сад. Него, да ти
БРАНКО: Кретох у школу и
загрнеш мој капут? Тако ћу те
тамо то сазнах. Твоје питање ме
лакше видјети!
на учитељицу сјетило.
МРАВ: Не бих рекао да смо
МРАВ: Ја још нисам пошао у
истог конфекцијског броја.
школу.
БРАНКО: Удесићемо то! (осврће
БРАНКО: Поћи ћеш. Па ће ти
се) Однијећу те до оне рjечице, да
учитељица одерати кожу са леђа,
се можеш огледати.
а поп ће ти одсјећи језик!
Бранко излази са сцене. Враћа
МРАВ (није му свеједно): Ето
се, без капута. За њим стиже Мрав
ти, де?
у капуту.
БРАНКО: Не бој се, шегу тјерам.
МРАВ: Ипак ми је мало комотан?

МРАВ: Да је теби ипак залијепим
БРАНКО: Ко саливен ти стоји! једну иза ува? Спрдаш се са
озбиљним мравом.
Мрав затеже и загледа рукаве.
БРАНКО: Како то да ти, озбиљан
МРАВ: Како се зовеш?
мрав, још школе нијеси завршио?
БРАНКО: Бранко, из Ћопића
МРАВ: Најесен ће ми бити
куће.
вријеме.

МРАВ: Отмјеног ли имена –
БРАНКО: Колико ти је љета,
Бранко из Ћопића куће! Ко у старино?
нашег принца, Бодан-мрава од
МРАВ: Прво наврших кад су
Сухе Сламке!
цвјетале шљиве.
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БРАНКО: Толико је моме и
МРАВ: Што се ишћуђаваш? Ти
магарету!
се зовеш Бранко и ја то поштујем.
МРАВ: Да се и то у школи не
БРАНКО: Опрости! Лијепо ти
учи?
је име, само још нисам упознао
БРАНКО: Међу првим наука- биће које се тако зове, нити глобусе који говоре.
ма.

МРАВ: Упознао си и друге
МРАВ: Ваљано си користио
вријеме, зато си у такву замлату Глобусе?
и израстао.
БРАНКО: Првог дана у школи.
БРАНКО: А реци ми ти, не- Видјех га на ормару, крај табле.
школовани мрављи филозофе, Питах друга у клупи, шта је то и
кад си стигао у силне ратове, а да он ми рече – бостан. Дуго ми је
требало да разјасним ту заблуду.
прво слово ниси написао?
А сад ми мрав вели да је глобус.
МРАВ: То ти је чиста логика.
МРАВ: Име сам добио по
Што трошити школу на неког ко
се не врати из првог рата? Ако си прадједу, који је увијек и свуда
кадар преживјети, онда ће се и знао гдје је. А то је било зато што
учитељи мајати са тобом. Ако је појео један глобус. Од тада је
нијеси, имају они и преча посла. предводио наше племе на свим
далеким путовањима.
БРАНКО: Аух! Сурова сте ви
БРАНКО: Није му то било
дружина.
лоше! Да сам појео онај бостан са
МРАВ: Зар се код вас иде у школског ормара можда бих и ја
школу прије рата?
знао куда да се дјенем.
БРАНКО (поразмисли): УглавМРАВ: Могу ли ти помоћи? Од
ном. Него реци, ти мени, фило- Оканове букве, па до храста презофе, како ти је име? Штета би ко рjечице, знам цијели крај као
било да не знам мрава са којим свој мравињак.
се може овако учено разговарати.
БРАНКО: Хашане тражим, и
МРАВ: Зовем се Глобус.
крај њих кућу, Јежурке Јежа,
пријатеља ми најстаријег?
БРАНКО: Е?
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МРАВ: Хм, знам јежа Јежину нам направе такве свуд по шуми,
и јежицу Љубичицу. Ал` за јежа ако им признамо да су најјачи на
Јежурку, ни Хашане, нијесам чуо. свијету.
Море бити да је то нека страна
БРАНКО: И јесте ли?
земља?
МРАВ: Што не би? Ако ће им
БРАНКО: Бог с тобом! Хашани толико значити. Није се са њима
могу бити само у истој земљи гдје спорити.
сам и ја!
БРАНКО: Како стигоше до ове
МРАВ: Опрости, Бранко, из шуме?
куће Ћопића, али знаш ли ти
МРАВ: Пали са неба. Можда
сигурно у којој си земљи и одакле
њих да питаш гдје су Хашани?
си на мене пао?
Све ти они знају.
БРАНКО: Деде, ти ми кажи,
БРАНКО: Онда су чули и за
што ти је свијет од букве до хранајљепшу земљу на свијету.
ста стао?
МРАВ: А ти си баш одатле?
МРАВ: Да сам тол’ки клипан,

ја бих у три корака до Америке
БРАНКО: Јес`! Зато сам овако
стиг’о! За ситне кораке и три наочит.
године живота, мислим да сам
МРАВ (од срца се насмије): Ха
довољно видио, а и још ћу!
– ха .... Ко ти то рече, ласно те
БРАНКО (поразмисли): Право насамари!
збориш! Теби је до потока оноБРАНКО: Нећемо се вријеђати!
лико корака, колико мени до
И ти си својој мајци лијеп, а да ја
океана. Него, како ти чу за далето не примјећујем.
ку Америку, а не чу за моје ХаМРАВ (помирљиво): Причај
шане?
ми о тој земљи гдје су Хашани?
МРАВ: Прекјуче баш стигоше
БРАНКО: Ма показаћу ти је,
неки мрави-војници, што себе
називају Американцима. При- чим се сјетим пута!
чали нам о огромним мравињацима
МРАВ: Пођимо до Лије! Она
из њихове земље. И понудили да ти је свјетски путник и бивала је
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и преко рjечице. Та ти зна и што
МРАВ: У вас је то нека пороје не питаш.
дична фалинка? Што не избјегавате
шуме?
БРАНКО: Заповиједај!
МРАВ: За мном!
Бранко полази за Мравом.

БРАНКО: Вјеруј ми, појма немам откуд ја овдје, осим да сам
пут Јежуркине куће пошао.

МРАВ: Него, реци ти мени, шта
МРАВ: Лија ће ти сигурно
ће ти рећи отац кад му се вратиш помоћи. Ево, баш овдје је њезина
из лутања? Ја се моме морам јављат кућа. У оној рупи крај пања. Лијо!
и ујутру и увече.
О Лијо, комшинице драга!
БРАНКО: Оца немам од своје
БРАНКО (разочаран): Нема је.
четврте. Изгубио се у шуми.
МРАВ: Причекаћемо је. Не
МРАВ: Можда га сад пронађемо? може се она на мјесту свртјети.
БРАНКО: Волио бих. Недостаје
Бранко сједне на пањ.
ми и он и сјећање на њега. Било
МРАВ: Причај ми о том стриби га лијепо срести и познавати
цу Ниџи!
довољно да бих га се сјећао.
БРАНКО: Није било човјека
МРАВ: Могу ли ти поклонити
неколико мојих успомена? Као који је знао више прича и пјесама
када ме је бабо издеветао јер сам од њега. Био је рудар у Америци
појео сву залиху пекмеза од шљива. и под земљом друговао са
Без тог сјећања не бих оскудијевао. тамошњим змајевима, вилама,
дивовима, пат у љцима,
БРАНКА: Хвала ти, брате мој чаробњацима. Све сам их ја са
мрављи! Ја теби могу узвратити њим упознао. Прич’о нам је о
причама о мајци, дједу Раду и њима и разним својим пустолострицу Ниџи. Свашта смо винама из рата и мира, најчешће
преживјели заједно, док се и они у зимске вечери.
нису изгубили.
МРАВ: Добро је да си свикао
МРАВ: У шуми?
на њих. У шуми мало мало некаква ала пролети. Ја сам од њих
БРАНКО: Исто ко и ја.
прво зазирао, а сада ми дођу као
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разонода. Тако понекад, кад уграбим мало времена ја посматрам
облаке и створења што под њима
лете. Размишљам тад, какво је
чудо овај наш свијет! И магија је
чиста што дрвеће расте, а небо не
одлети са земље.

МРАВ: Богме, велики ти је био
проблем. Па да се дању по небу
вере, куд би Сунце са собом? Отишло би у ноћ, а ноћ би постала
дан. И када бисмо и како спавали?

БРАНКО: Све то јесте. Моја је
срамота што сам одувијек био
БРАНКО: За небо ти знам од- страшљивац и чим би се први
говора. Дјед ми је причао да је прамен мрака спустио до оџака,
оно за земљу везано кукама и ја више ни у двориште нисам смио
ланцима.
изаћи.
МРАВ: Од чега те је било страх?
Па у ноћи нема ничег другог до
БРАНКО: Аха.
ала, баука и свег оног друштва
МРАВ: То онда значи и да би што си га малопре набројао!
се оно могло примаћи ако мрав
БРАНКО: Лако ми је било бројат
или човјек пожели да опипа Мјесец?
их дању. Ноћу ми њихово друштБРАНКО: Дјед је тврдио да се во нимало није пријало.
Мјесец лако може ухватити
МРАВ: Заједно ћемо ти и ја
грабљама са мало вишег бријега.
домашити Мјесец! Ја ћу те по ноћи
МРАВ: Јеси л’ пробо то икада? храбрити, а ти ћеш га грабљама
спустити. Ја, весеља! Бићу први
БРАНКО: Јок ја.
мрав на Мјесецу!
МРАВ: Није те била знатижеља?
БРАНКО: Ако тако кажеш,
БРАНКО: Није да није, али...
договор је пао! А и вријеме ми је
срамота ме рећи.
да се престанем страшити мрака.
МРАВ: Ако кажеш неће те
Очекују Лију и загледају на све
више бити.
стране не би ли је спазили.
БРАНКО: Мој је проблем био
МРАВ: Не рече ми, како зашто се Мјесец углавном појављивао
борави други рат?
ноћу.
МРАВ: Е?
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БРАНКО: Чини ми се, да у првој
МРАВ: Љубим шапе, о красна
бици забасах у башту сљезову. Лијо! Лијепа ли си, ко што нико
Мирис ме њен ошамути и даље није био!
се ничег не сјећам.
ЛИЈА: Мравче, хвалисавче!
МРАВ: Можда би ти лист са Манире си згодне од оца покупио.
будаластог дрвета помогао? Када
Мрав даје Бранку лист.
га се грицне, он у глави појави и
МРАВ: Јесам! Учио ме је, да
оно што се у њој није дало заувијек и по сваку цијену истину
мислити? Ето мене!
зборим.
Мрав потрчи са бине. Нема га
ЛИЈА: Ако! Настави тако!
неко вријеме. Бранко посматра
непознати околиш.
МРАВ: Љепоти равна ти је
БРАНКО (тихо): Зијо, друже, памет! Два разлога за ова два
саборче од пера и сна? Јесмо ли госта, бирам љепоту, а њему памет
заједно засјели у тој башти? Зар твоја оста!

ме нијеси успавао твојим приБранко тек што није грицнуо
чама од злата паучине и сребрне лист.
магле?... Јеси ли се можда и ти
ЛИЈА: Иште памет моју, јер
пробудио у овој шуми, мјесту
своје нема? (Бранку) До малоприје
непознатом? Имаш ли коме гопричљив, без ријечи оста!
ворити пјесме нашега Лорке? ...
Бранко спреми лист у џеп.
Да ми је неког стиха чути... (насмије
се) макар и мојег.
БРАНКО: Опростите! Затечен
На сцену улази Лија. Зачуђено бијах ватрометом ријечи. Не
и помало охоло загледа Бранка. хтједох пријатељу стихове сјећи.
МРАВ: Бранко се зове, из Ћопића
ЛИЈА: С ким то причаш? Са
пањем ил’ шумом? Да л’ скренуо куће, леж’о на мени, до данас од
јуче.
си с’ друма ил’ и с’ ума?
БРАНКО: Мој наклон, Лијо и
Мрав се враћа са листом са
поглед мио! Мрав ме за помоћ,
будаластог дрвета.
ка теби упути.
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МРАВ: Човјек је, ал’ ваљан! По
МРАВ: Овдје се Лијо, пријатељ
шуми тумара јер га сјећање вара. тражи.
БРАНКО: Свака крошња је
већа но што је се памет сјећа.
Давно бијах код друга ми, Јежа.
Има кућу у шуми, и шуму око
куће, у то сам сигуран ко да видјех
је јуче!

ЛИЈА: Мени је залогај од било
ког дражи... И прича у рими више
не важи! (Осврће се око себе).
Важнијег ја посла имам. (Смишља
какав би то посао могао бити)

МРАВ: Можеш ли му помоћи?
МРАВ: Јежурка Јеж му се Смисли какву мудролију да Бранпријатељ зове, а ти познајеш ко из куће Ћопића пронађе свог
другара?
многе и ван шуме ове!
БРАНКО: Знадеш ли, можда,
ЛИЈА: Пођем ли са вама, нико
мојег другара? Јежурка, људина, ми неће вечеру спремити ни ватру
лафчина стара?
заложити. И ко ће сутра чеку
ЛИЈА: Видјех га скоро, можда чекати, ако нам се потрага отегне?

чак јуче. Ал’ никад не бејах до
БРАНКО: Разумијем те. Свако
његове куће.
своју бригу брине.
МРАВ: То што нам кажеш, доМРАВ: Штета што времена
бре су вијести! Можда ћемо га и немаш. А баш бих ти показао гдје
ми ускоро срести?
се најслађе шумске јагоде могу
БРАНКО (обрадован): Уздам брати.

се у то! (Размисли и дода, тужније).
БРАНКО: Е, што ја питу од
Научих до сад, да живот умије, јагода могу зготовити! Само ми
расијати блиске сред исте шуме. је од коприве боља.
Године прођу, не могу се наћи, а
МРАВ: Позната је прича: ко
близу су, могли би се руком таћи. његову питу проба одмах млађи
ЛИЈА: Разумијем муку која те постане!
тишти! И ја чујем кокош, да шуЛИЈА: Збиља?
мом вилени, а никако да дође у
МРАВ: Мој ујак је толико појео,
сусрет мени.
да је постао млађи од себе!
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ЛИЈА: Дјелује ли тако и на
ЛИЈА: Памет ми чиста, налаже
лисице?
право, до Купусног листа!
МРАВ: Како се тога сами не
ЛИЈА: Баш бих је вољела про- сјетисмо! Оглас ћемо дати!
бати!
БРАНКО: То сам још као дјечак
МРАВ: Штета што имамо пре- радио! Колико ли је само времеча посла. Кад пронађемо кућу на прошло, а да се нисам огласио!
МРАВ: Јамчим ти!

Јежеву, Бранко ће питу за дермек
МРАВ: Похитајмо! Дуг је пут
савити.
до редакције Купусног листа!

ЛИЈА: Јадни сте ми ви и
Полазе.
беспомоћни! Не могу вас такве
ЛИЈА (у ходу): Предлажем да
оставити! Поћи ћу са вама!
пут и време прекратимо игром
МРАВ: О хвала ти, Лијо пле- ријечи!
менита!
БРАНКО: За то сам рад!
ЛИЈА: Сачекајте, само да фриЛИЈА: Играјмо се, играјмо се
зуру поправим!
игре: Откуда ја овдје?
Лија потрчи са бине.
МРАВ: Може! Почни Лијо!

БРАНКО (шапуће): Шта јој то
ЛИЈА: Кажи Мраве, кажи Мранаприча, мрављи сапутниче?
ве, из високе росне траве: откуда
МРАВ: Не бјеше јој тешко да ти овдје?
чује, а нама иде у прилог.
МРАВ: Са коцке шећера, била
БРАНКО: Ово би се могло и ми је вечера. Цвијет ми је тучак
преваром назвати?
уступио за ручак. А до ручка
МРАВ: Могло би, али нећемо. хватах мак, што га шумом носи
зрак – бјеше ми за доручак. Ето
Само се ти мене држи!
мене овдје!
Лија се враћа на бину гладећи
ЛИЈА: Одговор ваљан!
фризуру.
МРАВ: Реци Лијо, реци Лијо,
ЛИЈА: Пођимо!
откуда ти овдје?
МРАВ: Знамо ли куда?
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Лија и Мрав очекују наставак
ЛИЈА: Гледах где се киша киши,
гдје се ситом сије снег. Сазнах да приче.
олуја спава, кад наслони под
МРАВ: И?
главу бријег. Ето мене овдје!
ЛИЈА: И?
БРАНКО: Завидим вам,
БРАНКО (отвори очи): Боме,
пријатељи, на таквом животу и
што је то добро штиво!
доживљајима.
ЛИЈА (разочарана): Каквог
ЛИЈА (радознало): Сада је на
тебе ред! Реци Бранко, реци Бран- листа, таквог и одговора!
ко: откуда ти овдје?

БРАНКО: Из баште сљезове.
ЛИЈА (незадовољна): Таквог
одговора у овој игри још не чух!

БРАНКО (наивно): Исто бих
вам испричао и да га нијесам
окусио.

ЛИЈА: Чувај га онда за гладан
трбух. Да бар некакву корист од
Бранко потегне лист будаластог њега имаш.
дрвета из џепа.
Бранко спреми остатак листа
МРАВ: Немој га одмах цијелог у џеп. Настављају пут.
прогутати, да ти будаласти лист
МРАВ: Рече да си давао огласе?
у главу не удари.
БРАНКО: Јесам!
Бранко одгризе парче листа.
МРАВ: Појављује ли ти се каква слика?

МРАВ: Шта си у њима писао?

БРАНКО (присјећа се): Дајем
БРАНКО (затвори очи): Од једну школску торбу, крушака
стрица Ниџе сам искамчио два пуну, за двије књиге!
динара... са њима сам отишао у
МРАВ: Да ли ти је ко одговорио?
школу и купио од учитељице
БРАНКО: Оскар Вајлд!
књигу... Мигел де Сервантес...
ЛИЈА: Ни мање, ни више?
сјећам јој се мириса и корица и
догодовштина племенитог блеБРАНКО: Мој рођак ми је дао
сана, Дон Кихота. Прочитао сам његову књигу за торбу крушака.
је.
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Отишао сам код њега, у далеко ду, сигуран да више никада нећу
село...
видјети мајку и родне Хашане.
МРАВ: Код Вајлда или код Рјечица Јадра важила је за ме за
највећу воду, а заглавих у много
рођака?
дубљу.
ЛИЈО: Биће још да му је Оскар
ЛИЈА: Шта те тамо нанесе,
Вајлд род рођени!
црни мој сапутниче?
БРАНКО: Код рођака сам се
БРАНКО: У гимназију пођох.
запутио...
ЛИЈА: Једну само? Ја сам поред
ЛИЈО (Мраву): Шта ти ја рекох?!
бар три прошла!
БРАНКО: ... умало ме успут не
БРАНКО: Мени и ова једна
изуједаше пси. Каква је то авантура била! Моје најдуже путовање, тешко паде. Испрва, плаках сваку боговетну ноћ.
до одласка у Бихаћ.
МРАВ: Колико ти је било гоМРАВ: Стигао си чак до Бихаћа?
дина?
Сам?
БРАНКО: Мајка ме је одвела,
али сам тамо остао сам.

БРАНКО: Десет.

МРАВ: Кукавче! Толико има
ЛИЈА: Их! Није то нарочит мој чукунчукундјед! Не могу замислити маторог мрава да цмизпут! Ја сам стизала и даље.
дри!
МРАВ: Нијесам знао да постоји
БРАНКО: И ја теби свашта
ишта даље од Бихаћа?
причам! Да ми је неко рекао да
БРАНКО: Нијесам ни ја!
ћу се повјеравати суровом мраву,
МРАВ: Прича се да су само два а он ми се подсмијавати...
мрава до њега стигла и видјела,
МРАВ: Добро, де. Причај нам
да иза нема више ничега.
о Бихаћу!
БРАНКО: И мени се учинило,
БРАНКО: У Бихаћу ми се, и
да је баш ту крај свијета. А на иначе дугачак језик, још и више
самом крају свијета, стајаше издужио. У какве ме је све
кућерина, интернат. Уђох у згра- незгодације уваљивао!
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ЛИЈА: Какве?

се облак вије, из облака киша
БРАНКО: Разни су ме због њега лије... Како би даље?
јурили, а често су ме и батине
ЛИЈА: Ти си, дакле, некакав
стизале.
пјесник?
МРАВ: Бог са тобом, Лијо,
ЛИЈА: Но, није вриједило. По
своме си наставио.
Бранко је озбиљан човјек! Чим је
до Бихаћа стигао. Јеси ли можда
БРАНКО: Како знаш?
коракнуо иза краја свијета?
ЛИЈА: Нагађам.
БРАНКО: Јашта! Не да сам
МРАВ: Лија ће ти надомјестити коракнуо, него сам и у Бањој
сјећање, све и да га немаш!
Луци, у учитељској школи био!
БРАНКО: Шалу у себи нисам
ЛИЈА: Не вјерујем ти! Таквим
могао обуздати.
кораком не би до тамо доклипсао

ЛИЈА: Збиља си смијешан. никада!
Довољно је да те човјек, или
БРАНКО: Некада сам ја знао
животиња погледа, па да прсне у и потрчати.
смијех.
МРАВ: До Бање Луке је, прича
БРАНКО: Нећу вам више ниш- се, стигао само један мој аскурђел.
та причати!
И то, путујући у коферу. Легенда
МРАВ: Не љути се! Ко шалу вели, да се дуж пута угрувао и
збија, мора бити кадар и истрпјети замантао толико, да је читаву
је. Причај нам даље о граду на седмицу ходао уназад.
крају свијета!
БРАНКО: Истина сушта! ЛичБРАНКО: Над градом се облак но сам видио тог мрава.
вије, из облака киша лије.
МРАВ: Чујеш ли, Лијо? Бранко
ЛИЈА (заједљиво): Што иначе из куће Ћопића истину збори!
није случај са другим градовима?
ЛИЈА: У овој шуми, једино за
БРАНКО: Ал’ ми се баш у овом себе сигурно могу рећи, да сам
јавише први стихови: Над градом била у Бањој Луци.
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МРАВ: А јеси ли видјела мог
БРАНКО: Замисли да си глиста!
претка?
Она јадна никада коракнула није,
но се кроз живот цијели увија, не
ЛИЈА: Не!
би ли избјегла туђе стопе.
МРАВ: А Бранко јесте!
МРАВ: У Бањој Луци ти није
БРАНКО (помирљиво): Биће пријетила опасност по лајави
да нисмо тамо били у исте дане. језик?
МРАВ (шапне Бранку): Драго
БРАНКО: Првих година није.
ми је када се, охола мало расрди. Објављивах са школским друго-

ЛИЈА (увријеђена): Ако сте вас вима пјесме и приче. А онда...
двојица кадри стићи до Бање
МРАВ: Онда?
Луке, шта је за вас пронаћи Јежеву
ЛИЈА: Онда?
кућу?
БРАНКО: Онда се међу нама
МРАВ: Не срди се, красна Лијо!
Ако ће ти бити лакше, Бранко ће раширила права зараза.
рећи да није стигао даље од Бихаћа
и краја свијета!
БРАНКО: Сад, то не могу!

МРАВ: Богиње?

БРАНКО: Револуција!

МРАВ: То ми звучи као некакав
МРАВ: Хоћеш ли ти да пронађемо стомачни проблем?
твојега другара?
БРАНКО: Јок, брате! Од
БРАНКО: Како ћу заборавити
Бању Луку, кад сам је се управо
сјетио? Такав град се не може
заборавити, ни зелени Врбас под
њиме!

револуције човјек, када је млад,
устрепти толико да ствари око
себе не види какве оне јесу, већ
замишља какве би требало да
буду.

МРАВ: Ништа ти ја ту не
ЛИЈА: Добро. Сад ти вјерујем
да си и до ње стигао.
разумијем. Да ли си од револуције
МРАВ: Зашто су само мени имао врућицу, упалу грла, осип?
суђени ови кратки кораци?
ЛИЈА: Бар их имаш!

БРАНКО: Јесам, ал’ ми није
сметало. Бунили смо се против
лоше хране у интернату, против
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рђавих наставника, против тешМРАВ: То баш није за хвалу. А
ког живота радничког.
могао би нас неко из мог племена
ЛИЈА: А за лисичје муке нико чути.
не мари?

ЛИЈА: И да чује, не би га узео
БРАНКО: Право велиш. Мно- за озбиљно! (Бранку) До Бање
го тога се на овом свијету треба Луке и Сарајева си у једном животу стигао?
поправити.
БРАНКО: Стигао! И вратио се
МРАВ: Уроди ли плодом та
опет у Бању Луку. Одакле ме из
ваша буна?
школе опет избацише.
БРАНКО: Није да није било
МРАВ: Јој! Немој се више гласрезултата... Избацили су ме из
но хвалити својим школовањем.
школе.
БРАНКО: Не брини, напосљетку
МРАВ: Ајој! Да се којем мраву
то деси, прекомандовали би га у је ипак заврших у Карловцу.
биљну ваш.

ЛИЈА: Јаке ли науке поред
ЛИЈА: Лијепо ли си друштво, толиког луњања! И таквоме ђаку
Мраве мој, пронашао! Чују ли треба да вјерујемо?
твоји са каквом замлатом си се
МРАВ: Шта те је то тјерало од
удружио, нећеш више у доколици школе до школе?
уживати, нити филозофирати са
БРАНКО: Књиге! Човјекољубац
пјесницима и то још нешколова- Максим Горки, бунтовник Иван
ним!
Цанкар, револуционар Крлежа,

БРАНКО: Ја сам своје школе писали су о страдању и патњама
ипак завршио!
људи какве сам познавао и поЛИЈА: Дакле, слаб си био ре- треби да се прилике у неправедном свијету промјене.
волуционар?

ЛИЈА: А ти си умјесто приБРАНКО: Чуј, слаб? До Сарајева
ниједна учитељска гимназија није лика мијењао школе?
хтјела да ме прими.
БРАНКО: Оно јес’. Мислио сам
да се тако постаје револуционар.
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ЛИЈА: Стигосмо!

БРАНКО: Ево мјеста, кô да је
Стижу пред шумски пано на на мене чекало! Између огласа
који су окачени разнобојни, углав- Јазавца и Дивље Свиње. Гдје вам
ном исписани листови – у об- је то перо од Сунца?
лику лишћа са дрвећа, али знатМРАВ: Подигни руку и пружи
но већи. Бранко је затечен при- длан!
зором.
Бранко слиједи упутства.

БРАНКО: Свјетског ли чуда!...
ЛИЈА: Попни се на прсте и
Шума књига! Или је то књига од дохвати дан!
шуме?
МРАВ: Затвори очи, дозови
МРАВ: Овдје сваки створ мо- ноћ!
же дати оглас или написати шта
ЛИЈА: У ријечи уткај од снова
му на срцу лежи.
моћ!
БРАНКО: Како их вјетар не
Бранко стоји на прстима, заразнесе или киша не спере?
творених очију и високо подиЛИЈА: Погледај боље од чега гнуте руке.
су слова.
БРАНКО: О, да ми је оваково
БРАНКО: Необична штампа. оружје раније пало руку.
МРАВ: Од сјенке фине.
На прстима се окреће према
БРАНКО: А слова сјајна!

свом листу и пише.

МРАВ: Од Сунчевог пера и
тинте сребра мјесечине.

МРАВ: Куда даље, мудра Лијо?

ЛИЈА: Да те нису избацивали
из школе, можда и би.

ЛИЈА: Да нешто и презалогајимо?

ЛИЈА: Да сједнемо и одморимо
БРАНКО: Овакво свечано пис- се мало.
мо нигдје видио нијесам.
МРАВ: А потом?
МРАВ: И?
МРАВ: Слободан лист нађи за
ЛИЈА: И онда, наравно, припоруку своју. Колико сутра, цијела
легнемо послије ручка.
ће шума о њој причати.
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Бранко завршава писање. Прилази им.
БРАНКО: И?

БРАНКО: Познајеш ли Јежурку?
ВУК: К’о злу пару! Знамо се из
многијех буна и ратова.

ЛИЈА: Нешто ће се судбоносно
БРАНКО: Поведи ме до њега,
дужан ти нећу остати!
дотле већ догодити.
БРАНКО: Како то можеш знаВУК: Мир се отеглио и скоро
није било прилике у којој бих га
ти?
видио. Недостаје ми ко брат
ЛИЈА: А како ти не можеш?
рођени...
Док се препиру, иза леђа им
МРАВ: Вуче, ти немаш брата!
пролази Вук. Зауставља се и чита
Бранков оглас.
ВУК: Да га имам, не би ми
ВУК (сриче): Тражим кућу Јежа недостајао!
Јежурке, проналазачу поклонићу
БРАНКО: Право велиш.
печурке. Бићу у друштву Лије и
ВУК: Пошао бих са вама у поМрава. Знамо се кратко, ал’ смо трагу за мојим старим ратним
дружина права.
другом?
Вук се осврће и спази друштЛИЈА (зијевајући): Каква је
во у првом плану. Прилази им са вајда од тебе?
леђа.
ВУК: Још два оштра ока и
БРАНКО (Лији): И то је сав осјетљив њух!
план?
ЛИЈА (равнодушно): Недовољно.
ЛИЈА (зијева): Искуство ми
БРАНКО: Успу т бисмо
вели, живот ће се постарати за
све. Треба нам само мало стрпљења размјењивали приче о нашем
заједничком пријатељу?
и много сна.
ВУК: Томе се и надам!
ВУК (уплаши их): Да ли сте ви
друштво што Јежа тражи?

ЛИЈА: Сувишно.

МРАВ (прибрано): Ми смо,
ВУК: Међед Медо би можда
Вуче. Шта имаш, кажи?
могао нешто о Јежу знати.
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МРАВ: Хвала ти на савјету.

БРАНКО: Мјесец, за сада. Али
ЛИЈА: Поразговараћемо сами Мрав и ја имамо план и за то
путовање.
са њим.
ВУК: Чуо сам да су и тамо већ
ВУК: До њега је три дана хода
или тек неки сат низводно, ако стигли.
путујемо мојим чуном?
ЛИЈА (усправи се): Одакле ти
МРАВ: Лијо, нека пође са нама? то можеш знати? Можда си на
факултету то научио? (Прући се).

Други чин
Мрав, и Бранко се повијају у
чуну од великог листа купуса,
којим крмани Вук.

ВУК (Бранку): Не вјерују ми,
а ја сам заиста стигао до тамо.
БРАНКО: До Мјесеца?

ВУК: Не, до факултета! Бар
десет сам их уписао, а на правиВУК: Као да те већ однекуд ма чак три испита дао.
знам?
БРАНКО: Биће да сам ти одатБРАНКО: Може бити.
ле познат? Ја сам ишао на ФилоМРАВ: Наш је Бранко свјетски зофски у Београду.
путник. Могао си га срести у
ВУК: Многе сам ја науке изучио
Бихаћу, Бањој Луци, или у Сарајеву у том граду.
чак!
ЛИЈА (не усправљајући се): Још
БРАНКО: Можда се знамо из ће бити да сте генерација!
Београда?
ВУК: Тешко. Мени је већ стоЛИЈА (Усправља се у чуну и тину љета на леђима.
тек је сад видимо. Очигледно јој
БРАНКО: И мени је читав вијек
не прија скакутање по таласима):
у рукаву!
Е оваквог путника у шуми није
МРАВ: Они заиста јесу исписбило! Има ли мјеста на које ниси
ници!
коракнуо? (Поново се прући).
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БРАНКО: Нијеси ли можда у
ВУК: Ах, шта би? Док је трестудентским данима читао нови- бало гристи и плашити, добар
не?
сам био. Како прође то вријеме,
ВУК: Искључиво Политику! а прошло је у трену, сви се почеше снебивати над мојим дјелима.
БРАНКО: Сјећаш ли се, којим Као да их нијесам чинио по туђим
случајем, кратких прича из ње? упутима. Браних се, док ми зуби
О животу мојих Крајишника, под не отупише... Нијесу имали миГрмечом? Сваке недјеље сам пи- лости и на крају су ме сурово
сао по једну.
заборавили... Није ми било друге.
ВУК: Ниједне нисам пропустио! Напустих свијет и дођох овдје, у
Ти си онај, наш, Бранко? Доносио шуму.
си пршуте, ја ракије из нашег
БРАНКО: Не тугуј Вуче, вучикраја. Трампа је најчешће у кафа- но! И ја сам заборављен, као да
ни „Коларац“ била.
ме никад било није.
БРАНКО: Вуче?
ВУК: Бранко!
БРАНКО: Вуче!

ЛИЈА: Како то знаш?
БРАНКО: Сјећам се заборава.
Није ли то чудно?

ВУК: Што би било? Заборав
Бранко и Вук се загрле као
ми је најтежа и најболнија рана,
прастари знанци.
а рањаван сам и топлим и хладним
ЛИЈА (уплашена): Брод ће нам
оружјем, најмање деветнаест
се претурити од ваше среће!
пута.
Мрав преузима кормило.
ЛИЈА: Их, деветнаест! Да не
ВУК: Колико дуго ниједног од претјерујеш?
наших нијесам видио!
ВУК (батали кормило и устане
БРАНКО: Јеси се промијенио! у чуну): Не дирај гдје највише
Нијеси више онол’ко страшан.
боли! То су послије рата зли језици
причали, да после сваке чашице
ВУК: Вријеме чини своје.
ракије, једну рану више набројим!
БРАНКО: Шта би са тобом за
сва ова љета?
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МРАВ (стрепи да се чун не
Бранко и Вук се рукују.
претури): Ваљда Вук најбоље зна,
МРАВ (дошапне): Орден! Треколико га рана боли! Ја му вјерујем! ба нам орден за хероја!
БРАНКО: И ја ти вјерујем!
Бранко претражује џепове.

Лија не каже ништа него опет Пошто не пронађе ништа
прилегне у чун.
одговарајући, откида најљепше
ВУК (сједа у чун): Због таквих дугме са своје кошуље. Предаје
ја нисам постао народни херој. А га Вуку.
многи јесу, а да су се у рату само
ВУК: Да ме сада моји отац и
на печену јањетину опекли.
мајка виде! И без свршеног фаБранко сажаљиво посматра култета ипак нијесам постао
бараба.
Вука.

Вук зашмрца. Бранко и Мрав
МРАВ: Бранко, што ми не биссе претварају да то не примјећују.
мо исправили ту неправду?
Настављају пловидбу.
БРАНКО: Ја сам рад!
ВУК: Ово ће ми зацијелити
Бранко се сагиње до Мрава и рану најболнију. Мада на заборав
слуша шта му овај шапуће. Нагло заборавити не могу.
устане.
БРАНКО: Разумијем те. Ни ја
БРАНКО: Друже наш, Вуче, у то нисам могао. Стомак ме и даље
своје и име Мрава, а сигуран сам од њега пресијеца.
да ни Лија неће имати против,
ЛИЈА: Што може значити, али
проглашавам те за народног хероја
и тиме исправљам дугогодишњу и не мора, да те је тај заборав задесио и у скорије вријеме?
неправду!
БРАНКО: Није немогуће, јер
Узбуђени Вук устаје. Чун се
ми се не јавља у сликама дјетињства
љуља.
и младости.
ЛИЈА: Ако хоћете да тај дирљиви
МРАВ (обрадован): Што може
тренутак обиљежите нашим
дављењем, ја бих прескочила значити, да ће ти се полако вратити и остало сјећање!
прославу!
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ЛИЈА: Ако сте стари познани- подно Сахат куле и дијелиш неци, Вук ти може помоћи у томе? какве летке?
ЛИЈА: Не причињава ти се, то
БРАНКО: У овоме тренутку нам се пљусак спрема! Спасите
нашег међусобног пријатељства моје крзно, јутрос сам била код
и очигледних добрих намјера, Роде на фризирању!
скоро да ме је страх од тога што
ВУК: Дао сам ти летак и рекао
бих могао о себи сазнати.
ти:
ВУК: Драге воље!

ВУК: Одувијек си превише
БРАНКО: Прави је час!
лупао главом, често без пријеке
ЛИЈА (рукама покрива фрипотребе.
зуру): Више личи на непогоду!
БРАНКО: Је ли?
ВУК: Летак си прочитао одмах.
ВУК: Сјети се муке са својом
БРАНКО: И тада смо постали
првом причом!
пријатељи?
БРАНКО: Покушавам! ... Опет
ВУК: Били смо нераздвојни,
ми се нешто у стомаку комеша. Маркс и Енгелс, твој Горки, и нас
Не знам је ли то од заборава или двојица.
таласа?
ЛИЈА: Сви сте били љубитељи
ВУК: Гласно си у друштву непогода?
кукумавчио, да не познајеш људе,
МРАВ: Не плаши се, Лијо, то
већ да само знадеш писати о природним љепотама, са којима се само облак пролази.
не постаје прави писац.
Пљусне киша.
БРАНКО: Морам признати да
ВУК: Ширили смо наше идеје
би то личило на мене.
по факултетима и кафанама.
ВУК: Чух твоју јадиковку на
ЛИЈА: Сад бих и на факултет
Калемегдану. Иако те први пут ушла, само да се склоним од ове
видјех, ријеших да ти помогнем. кишурине.
БРАНКО: Да ли ми се причињава,
БРАНКО: Ти си чешће бивао
или кроз кишу видим, како стојиш по кафанама!
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ВУК: Лакше ми је падало да
држим предавања, но да их слушам!
МРАК: Ево, прође облак!

ЛИЈА: Јој!
МРАВ: Држите се!
ВУК: Насукасмо се!

МРАВ: Нагнимо се на лијеву
ЛИЈА (тужно): И моја љепота страну!
оде са њиме.
Сви се нагињу на лијево.
БРАНКО: Морам то записати!
МРАВ: Сад на десну!
ВУК: Причу о нашем дружењу?
Сви осим Вука се нагињу на
БРАНКО: Ма јок! Ову о об- десно.
лаку и Лијиној љепоти. Само да
ВУК: Само се на лијево нагињем!
ми је пера! (Претура по џеповима).
ЛИЈА: Ако се због тебе преВУК: Исти си остао! И онда,
сред настајања новог свијета, туримо, у воду ћу те бацити!
бавио си се дјечјим причицама.
МРАВ: Шта томе фали?

ВУК: Нећу бити десничар, ни
по коју цијену!

БРАНКО: Мислим да се одавВУК: Уочи рата писати о лептирима и међедима? Ја у томе но нијесам овако забављао!
нисам видио смисла.
ВУК: Са каквим сам те људима
МРАВ: Чик то кажи међеду упознао, а да о њима ни слова у
књиге ниси ставио.
када до њега стигнемо!
ЛИЈА: Бранко, ја ћу ти пронаћи
перо, ако ми ријечима наљепшаш
фризуру! Нек бар у причи остане,
ако не на јави.

МРАВ: Хај’мо опет улијево!
Сви се нагињу улијево.
БРАНКО: Није то до мене.

МРАВ: Сад опет удесно!
БРАНКО: Нијесам ја вјеровао
Вук остаје на својој, лијевој
да ће до рата доћи. Сва та, наша,
књишка револуција, била ми је страни, а остали претежу на десну.
као некакав сан.
ВУК: Опс!

БРАНКО: Прича одабере ликове и ти види шта ћеш са њима!
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Од двојице направиш једног, од
Од међедовог урлика сви остаједног тројицу, од човјека животињу ли заћуте. Међед Медо се појављује
и обратно.
на обали (у дубини сцене).
ВУК: Зар мене ниси могао
МЕДО (љутит): Мјесецима
оставити као човјека?
вребах Пастрмка, највећег рибца
ЛИЈА: Смета ти наше у реци! Успаванке сам му, јадан,
пјевао, а да трунке слуха немам!
животињско друштво?
Уши су ми отпале од сопствене
МРАВ: Улијеее – во!
пјесме! Стотину сам му их отпјевао,
ВУК: Никако! Само пожелим а он тек на сто прву заспа, или се
понекад да правни факултет, од ње онесвијести! На дохват ми
макар у матором добу, као човјек, канџе би, када га пробудисте!
завршим. Овако се осјећам, неМРАВ (саосјећајно): Опрости,
како, недовршен.
Медо!
МРАВ: Удеееесссс – но!

ЛИЈА (обазриво): Друге нам
БРАНКО: Ако ми Лија пронађе није било!
перо, завршићу ти сву школу коју
ВУК: Лија нас је на вику попожелиш за себе, а да не мораш нукала!
човјек постати!
МЕДО (помирен са губитком):
ВУК: Обећаваш?
Трбух ми се вашим извињењима
БРАНКО: Обећавам, друже не може нахранити. Неко од вас
ће ми за зуб залећи, а осталима
стари.
нека је просто.
Чун је и даље насукан.
МРАВ (храбро): Тежак ћемо ти
МРАВ: Не вриједи. Морамо
ми бити залогај!
смислити други план. Лијо, имаш
ЛИЈА (мазно, уплашена): Мени
ли какав приједлог за избављење?
би зубима сасвим упропастио
ЛИЈА (размисли): Медооо!
фризуру, што је недопустиво за
И остали повичу са њом.
једну даму.
Оф - МЕДО: Јаоооо!
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Медо је доноси на ближу обаМЕДО: Хоћеш ми рећи да ти
никада ниси појео својега друга? лу (према публици). Успут,
фалширајући, звиждуће револуВУК: То су зле гласине!
ционарну пјесму.
МЕДО: Јес! Онима које си изјео
МЕДО: Изволите на слободну
је сигурно било зло, док су гласно
запомагали! Вуче, рђаку један, не територију, другарице Лијо!
видјех те од посљедњег нашег
ЛИЈА: Манири су вам као да
пира!
нисте сишли са планине!
ВУК: Медо, зевзеку, дођи да те
загрлим, удавио се успут!
Медвед загази у ријеку.
МЕДО: Кујо зубата!

МЕДО: Љубим шапе!
ЛИЈА: Charmаnt!
МЕДО: Иако сам Вуков друг,
и ја могу бити господин!

ВУК: Врећо бувљива!

Медо се враћа до чуна.

МЕДО: Џукело подла!

МЕДО: Ко ће бити други?

ВУК: Мечко штрокава!

ВУК: Ја, Медо, друже стари!

МЕДО (стиже до чуна): Друже!
ВУК (шири руке): Друже!

Медо се окреће и Вук му се
пење на леђа.

МЕДО: Отежао си, откад сам
МЕДО: Друже, другарице имају
предност, макар биле и даме! те посљедњи пут преко ријеке
носио.
(Окреће се Лији).
ВУК: Јесам. Дуго живим без
ЛИЈА (неповјерљиво): Нека
праве акције. Већ одавно не јурим
мене, овдје ми је баш лијепо!
за крупним звјеркама.
МЕДО: Не брини, тек сваког
МЕДО (застаје): А кад се само
трећег сам пуштао низ воду.
сјетим...
Лији нема друге него да се
ВУК: Ха’јмо се заједно сјећат!
Меди попне на леђа.
Али на обали?
ЛИЈА: Надам се да бројање
МЕДО: ... Најмање трипут сам
почиње од мене.
ти живот спасао.
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ВУК: Не претјеруј! Било је то
БРАНКО (окреће на шалу): Не
тек двапут. Тај други пут сам и бих о томе из овог климавог чуна.
сам могао да се извучем.
МЕДО: ... А ти мене, Вуче,
ЛИЈА: Ако кога од вас струја
Вучино, остави, ономад кад нас и повуче, обећавам да га нећу
опколише.
заборавити!
ВУК: Чуј, остави! Ја сам се кроз
МРАВ: Мени се ријека не чини
непријатељски обруч пробио, одвише дубоком. Ја ћу сам до
помоћ да вам позовем!
обале, ничја ми помоћ не треба!
МЕДО: Пробио си се, бјежећи.
БРАНКО (шапуће му): Нека,
А од нас се тек сваки трећи из- Мраве, није сад прилике за
вукао. Је л’ тако би, Бранко?
јуначење.
МЕДО (броји бројалицу): ПушБРАНКО: Ја ... не памтим... ни
тебе, мада глас твој као да сам там, не пуштам га, пуштам га, не
однекуд чуо.
пуштам, пуштам, не пушта га,
МЕДО: Оваквог фалша се не пуштам...
да заборавити!

ВУК (шапуће): Заборавио си
ВУК: Да ти мене оставиш на да слабо знам пливати.
обали, па се вас двојица на миру
МЕДО: Да знаш пливати, ова
у води испричајте?
игра не би дражи ни имала! ПушМЕДО. Што ти велиш на то, там, не пуштам га, пуштам га, не
Бранко? Да га поштедимо или пуштам, пуштам, не пушта га,
пуштам...
пустимо низ воду?
БРАНКО: Немој га пустити! Ја
ћу ти поћи у помоћ, ако ти је
МЕДО: Пст! Слушајте како тежак!
ријека тече!
МЕДО: Ха-ха! Вуче, изроде
Слушају, Вук са стрепњом.
испливаћеш опет! Овај пут БранМЕДА (занесено): Тече, тече и ку живот дугујеш!
већ у наредном тренутку би сваког од нас могла однијети.
ВУК: Медо, друже...
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БРАНКО: Дуг ти одмах прашВУК: Одсад се само чврстога
там!
тла држим.
Медо односи Вука на обалу.

МЕДО: Откуд ви на мојој земљи?

МЕДО: Да ли би неко теби дуг
МРАВ: Јежурку тражимо, Бранопростио?
ковог друга.
БРАНКО: Ја своје плаћам, па
ЛИЈА: Знамо да куће има, али
не знамо гдје је?
шта кошта, нек’ кошта.
ву.

Медо се окреће Бранку и Мра-

ВУК: До куће има пута, али не
знамо који је?

МЕДО: Ко је среће да је трећи?

БРАНКО: Знаш ли ти где је
кућа мојега другара?

БРАНКО: Ето мене!

МЕДО: Сад, необично јесте,
јер Јежурку знам вјечност цијелу,
МЕДО: Тебе нећу пустити. али никад му не бијах на кућном
Толико нас приче чека.
прагу.
Медо износи Бранка на обалу.
БРАНКО: Ја бијах, али пута до
Медо подмеће своја леђа.

ВУК (Меди, заједљиво): Ову ти ње више не знам.
помоћ нећу заборавити.
ЛИЈА (тихо, Вуку): Шта ли то
Јеж скрива у кући?
Медо одлази и по Мрава.
МЕДО: Како ћу тебе толиког?
МРАВ: Нећу се ритати.
МЕДО (понесе га): Лаган си.
Живот ти још није терета на
главу навалио.

ВУК (тихо, Лији): Да су чиста
посла, нијесу. Сви га знамо, а
никога од нас у госте није позвао.
МЕДА: До Бранка.
ЛИЈА (гласно): Има ли чега
необичног у кући Јежевој?

Сви сједе на обали и одмарају
БРАНКО: Да рамислим... Кров
се. Ријека односи чун и он се негдје
у даљини скрши. Тај звук их пре- је на кући и кућа под кровом... У
њу се може ући на врата, или кроз
не.
оџак пасти... Столице су тврде, а
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постеља мека... Да! Цицваре праВУК: Их! Како то да заборавим?
ви, здравије од лијека!
Баш смо на оваквом брду стајали
и вребали их да се врате у своје
МРАВ: Прави домаћин!
рупе. А онда...
МЕДО: Ако је прави домаћин,
МЕДО: Шта би онда, Бранко?
свима ће нам се обрадовати!
БРАНКО: Не знам. Ни да сам
ВУК: Још само да га пронађемо!
са вама у брдима био, ни да сам
ЛИЈА: Можда да са висине вребао зечеве.
шуму осмотримо?
МРАВ: Он се, заиста, много
МЕДО: На бријег!
чега не сјећа.
ОСТАЛИ: На бријег!
МЕДО: Ни онда ниси хтио са
Устаје и одлазе. У даљини се нама.
чује рика, као са почетка. ДружиМРАВ: Човјек не памти ваше
на се појављује у дубини сцене. походе, лијепо вам је рекао.
Пењу се на металну конструкцију/
ВУК: Ко да смо радили шта
бријег. Застају. Медо са стрепњом
нечасно?
ослушкује.
ЛИЈА: Ево мене, за лов на зеМЕДО (опрезно): Чусте ли ви
чеве, кад год вас је воља!
ово?

МЕДО: Нијо то исто, као када
се са старим ратним другом, у лов
МЕДО (на силу шаљиво): Као иде. Зар све оно наше паде у зада ти стомак завија, или Мраву борав?
зуби шкрипе?
БРАНКО (постиђен): Посљедња
МРАВ: Лијо, видиш ли шта?
ми је слика прије буђења, башта
ЛИЈА: Видим све сем Јежеве боје сљезове... До ње стигох локомотивом... Кондуктер ми је
куће!
поништио карту и питао ме:
МЕДО (прикрива нелагоду):
Дјечаче, куда по овој олуји?... А
Сјећаш ли се, Вуче, како смо гомрав ме јутрос ослови − човјеком.
нили оне зечеве што нису хтјели
у бој са нама?
ВУК: Које?
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ЛИЈА: Да си на мене налетио,
ЛИЈА: Ни судбе у којој бар
назвала бих те чичом, или дједом. малко удјела није имала.
БРАНКО: Куд се деде она лоБРАНКО: Како бисмо могли
комотива? И куда прође, да ми пронаћи дотичну даму?
младост потроши?
МЕДО: Зовимо је, као што сте
ВУК: Немој ми казати да не ви мене дозвали!
знаш? Ја сам ти, лично, возну
ЛИЈА: Не савјетујем! За њу
карту дао.
нема боље позивнице, до тајне.
БРАНКО: Да! Та ми се слика Сакупимо се у круг.
појављује! ... И губи.
Друштво се окупља у круг.
МРАВА (уздахне): Какав је овај
МРАВ: Да ли је ово добра такживот загонетка.
тика?
ЛИЈА: Рјешење нам њено треба!... Да размислимо... Ко поваздан
скита? И по Сунцу, и по дажду,
и на путу, и по блату! Бушка
њушка, шумом шушка. Све та
зна, о било коме, више но што он
сам знаде. Куд је пош’о? Где је био?
Да л’ се смиј’о, ил’ љутио? Разговору свакоме, мајсторски се та
прикраде. Питао је, или не, одговор та увек има. Нама треба свезналица, погађате...

ЛИЈА: Шапућимо! Неважно
шта!
Друштво ћућори. Све гласније
се чује ломљава грања и трупкање.
На бину истрчи Дивља Свиња.
Кружи око бријега (конструкције).
Посматра друштво што ћућори
на њему.

ДИВЉА СВИЊА: Мени се иза
леђа прича? Кују се планови? Таји
се тајна? Договара се бјекство?
Сакривена је храна? Издаја?
СВИ: ... Дивља Свиња!
Унутрашњи непријатељи скривају
МРАВ: Свака част, лијепа Лијо! непријатељство? Добијају налоге
ВУК: Нема тог прага који Свиња из друге шуме? Сазнати, сазнати,
није опајала!
морам сазнати, шта крију? Шта
МЕДО: Ни трпезе за којом се крију? Шта крију?
она није почастила!
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Дивља Свиња се пење уз бријег
МЕДО: Твоја свињска рима ми
(конструкцију), тако да се цијело је недостајала!
љуља (или се бар тако чује).
ВУК: Да! Медвеђе су ријечи
ЛИЈА: По мирису ми се чини тупе и са њим се не може као са
тобом разговарати.
да стиже.
МЕДО: Све се тресе од лаког
МРАВ: Ја вас само по чувењу
јој корака!
знадем, госпођо Дивља Свињо,
ВУК: Дахће, ко да ми је за вра- Мрав Глобус вам је на услузи!
том.

ДИВЉА СВИЊА: Мали мрав,
МРАВ: Бријег се под њом савија, уједа ко лав! Госпођа никад била
нијесам! Свједоци су сви што ме
као да ће ко сува грана, пући.
знају.
БРАНКО: Не претјерујте!
ЛИЈА: Истина! Од ње нема веће
Утом Дивља Свиња стиже до свиње у овом крају.
врха.
ДИВЉА СВИЊА: Зар ти ја
ДИВЉА СВИЊА (задихана): личим на напирлитане успијуше?
Добар дан, шумски зборе! Откуд
МРАВ: Повлачим ријеч! Од
сви на врху горе?
сада ћете и за мене бити само,
ЛИЈА: Драга наша, Свињо Свиња!
Дивља, само те небо шаље!
ВУК И МЕДО (углас): Била и
ДИВЉА СВИЊА: Ја у небо не остала!
вјерујем!
ДИВЉА СВИЊА: Хвала вам,
ЛИЈА: Биће да те судба нама другови! Овдје је некаква дружба
посла!
посреди?
ДИВЉА СВИЊА: Овдје нисту
Друштванце се раздваја и Дивља
чиста посла. Судба, небо, Свиња види Бранка.
провиђење? Не петљајте у то
ДИВЉА СВИЊА: Ти?
мене! Свако зна да, послије рата,
свијет смо подигли из блата!
БРАНКО: Ја?
ДИВЉА СВИЊА: Да, ти си!
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БРАНКО: Знате ли шта о мени?
ВУК: Наш Бранко не памти
цијелог себе.
ДИВЉА СВИЊА (скоро њежно):
Ни мене?
БРАНКО: Требало би?
МРАВ (прискаче му у помоћ):
Не сјећа се ни пута до куће најбољег
му друга, Јежа, те му немојте на
забораву замјерити.

ДИВЉА СВИЊА: Опасан је
наш Јежурка! Са сваким љубазно
говори, ако треба и у помоћ притекне, али га на нашим шумским
славама не можеш видјети. Нити
је кад медовине потегао, а нудила га јесам, нити је кад шта и
кога опсовао, а и на то сам га
вабила. Вајне ти сматраш
пријатељима, мој Бранко. Јеж ти
је од оних најгорих, што не знаш
шта о теби мисле.

ДИВЉА СВИЊА: Заборав?
МРАВ: Свако има право да
Најопасније си оружје за заштисеби изабере друга, какав му је
ту изабрао. Јаче је од сваке бомбе,
по вољи.
али те може сваког часа издати.
ДИВЉА СВИЊА: Не спорим!
Тишина. На уском простору
Али избор говори и о нама, саДивља Свиња шетка испред лица
мима. Мени је, напросто, тешко
и носева осталих.
да повјерујем да је Бранко на
ЛИЈА (прекида тишину): На- мене заборавио, а није на варљивог
дали смо се да ћемо одавде видјети Јежа.
Јежеву кућу.
БРАНКО: Опрости! Обећавам
ДИВЉА СВИЊА: Не да се тај да ћу те се сјетити, чим узмогнем.
лако ухватити!
МРАВ: Дакле, ни Ви нам, Дивља
БРАНКО: Ухватити?
Свињо, не можете помоћи?
ДИВЉА СВИЊА: Нема прага
ЛИЈА: А била сам сигурна да
који нисам прекорачила, а његов нема тога што не знаш?
ни видјела нисам.
ДИВЉА СВИЊА: И нема!
ЛИЈЕ: Зар је могуће да ти у
ВУК: Мислио сам да се ниједна
нечју кућу нијеси ушла?
тајна од тебе не може сакрити?
ДИВЉА СВИЊА: И не може!
187

Драма

БРАНКО: Јежурка сасвим сиМЕДО: Ето, нашао се неко ко
гурно није бјегунац!
може и теби умаћи.
ДИВЉА СВИЊА: Како знаш,
ЛИЈА: А баш смо код тебе ако свој живот не памтиш? Чим
пошли по помоћ. Шта ћеш, мо- нас овол’ко не зна куда се део,
рамо пронаћи у шуми неког сумњива је ту работа посреди!
обавјештенијег.
БРАНКО: Не бих му у госте
ДИВЉА СВИЊА: Таквијех као какав исљедник.
ДИВЉА СВИЊА. Није!

нема!

ДИВЉА СВИЊА: Исљедник?
ЛИЈА: Ех, сад! Године узимају То на мене мислиш?
свој данак. Прича се да млади
ВУК: Присјећаш се?
соко сваку травку држи у оку и
БРАНКО: Не сјећам се ничег
глави.
више, но кад сам се овамо попео,

ДИВЉА СВИЊА: Вјеруј мла- до познанства са старом ми, а
дима, па види докле ћеш стићи! незнаном другарицом, Свињом
Ја сам стари, провјерен кадар!
Дивљом.
БРАНКО: Можеш ли ми помоћи?

ДИВЉА СВИЊА: Многе сам
ДИВЉА СВИЊА: Јашта! Час- ја од заборава излијечила, а да ми
ну ти ријеч дајем, до вечери ћемо ништа у животу нису били. Што
не бих и за тебе исто учинила,
пронаћи Јежеву кућу! Пођимо!
мој Бранко?
МЕДО: Куда, тек што смо и
МЕДО: Ако би се Бранко сјетио
довде стигли?
пута до Јежеве куће, и ми бисмо
ДИВЉА СВИЊА: Не ваља кад га онда знали!
дуго рата нема! Паучина вам се
ЛИЈА (поспрдно): Прави си
по ногама ухватила. Тако се
мудријаш, Медо.
бјегунац не проналази!
ДИВЉА СВИЊА: Низбрдо,
МРАВ: Ко је бјегунац?
зааа – мном!
ДИВЉА СВИЊА: Каквих сам
Дивља Свиња полази низ бријег.
се животиња нахватала, неће ми
ни један Јеж вјечито измицати. Остали је слиједе.
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Трећи чин
Чује се страшна рика. Пред
завјесу, кроз маглу, излазе Бранко и Дивља Свиња за њим.
БРАНКО: Шта би ово?
МРАВ: Не бој се, Бранко, ево
нас!
Њему насупрот, кроз маглу,
стиже Мрав.

ВУК (тихо): Магла га донијела,
магла га однијела!
ДИВЉА СВИЊА: Чула сам те.
ВУК: То је Мрав рек’о!
ЛИЈА: Ко то бијаше власник
ове рике?
БРАНКО: Не звучи ми као да
је из ове шуме.

МРАВ: Чукундјед ми је причао
о страшном створу, пред којим
ВУК: Гдје сте? Магла је густа,
смо и ми, мрави, бјежали.
толико да ћу и себе изгубити.
ЛИЈА: Јој! Већ сам мислила да
За Бранком стижу Лија и Вук.
он живи само у забораву.
ЛИЈА: Ја се већ цијелу вјечност
ДИВЉА СВИЊА: Сјећаш ли
губим, без успјеха. Не полази ми
га се, Лијо?
нестајање од шапе.
ЛИЈА: Ништа лошег ја о њему
БРАНКО (обазриво): Чусте ли
не казах! Ево Вука, свједока ми!
ви оно?
ВУК: Ништа ја не чух и никоМРАВ: По први пут.
га не видјех.
Рика се поново зачује.
ЛИЈА: Понови то и пред њим!
ДИВЉА СВИЊА (цинично):
БРАНКО: Пред ким?
Ето, сад ти више није први пут.
МРАВ: Чукундјед је говорио,
МРАВ: Чудан говор. Плаши ли
како се пред страшним створом
се или режи?
и дрвеће од страха сакривало.
Рика рикне још ближе.
Свако ко је мог’о, побјег’о је. Они
БРАНКО: Ако се и плаши, то што нису у томе успјели, морали
су га слушати без поговора.
добрано прикрива.
ЛИЈА: Познат ми је тај глас.

ДИВЉА СВИЊА: Враћа се
наше вријеме.
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ЛИЈА (тихо, страшљиво): МагЛИЈА (усплахирена): Мрав је
ла га донијела, магла га однијела! изгубио међеда. То не слути на
ДИВЉА СВИЊА: Чула сам те! добро.

Подиже се магла и открива
ЛИЈА: Слушај ме, колико ти
Меду у крају сцене. Крије се иза
воља, ја га чекати нећу!
шапа којима је покрио лице.
ВУК: Није ти то паметно.
МРАВ: Медо!
ДИВЉА СВИЊА: Дужна си
Медо се претвара да га не чује.
му још од онда остала.
МРАВ (протресе га): Медо!
ЛИЈА: Ја га ни видјела изблиза
нисам, а камоли шта од њега
узајмила!
ду.

ДИВЉА СВИЊА: Јеси. Слобо-

БРАНКО: Није ми јасно. Може
ли неко посједовати слободу?
ВУК: Он је у шаци држи.
БРАНКО: Ко?
Нико му не одговори до Мрава, када се присјети.

МЕДО: Је ли отишао?
БРАНКО: Ко?
МЕДО: Тигар.

ЛИЈА: Име му је рекао!
МРАВ: Не плашите се! Страх
од његовог имена је само пуста
чукундједовска прича! Он живи
само у причи о глувом баруту.
Подиже се завјеса.
ВУК (шапуће): Не иди, магло.

МРАВ: Ја му имена не знам.
МЕДО (шапуће): Бар ми главу
Чукундјед га није изговарао да га покриј!
не би призвао.
ЛИЈА (шапуће): Или ме поБРАНКО: Неће ваљда бити, да веди са собом, или ме расплини
је он сам од свих нас заједно јачи? за собом, само да ме овдје нема!
Па може ли ко надвладати међеда?
ДИВЉА СВИЊА (истовремеМРАВ: А гдје је Медо?
но узбуђено, престрављено, радосно): Тигар!
ВУК: Са тобом је био.
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Тигар долази из дубине сцене.
ТИГАР: Те си ми зато у загрљај
Сви осим Мрава устукну.
потрчао?
ТИГАР: Ко није згријешио,
МЕДО: Није њежност за нас!
нема разлога за страх. Ко није
ДИВЉА СВИЊА: Са тим се
издао, неће му бити суђено.
слажем
МРАВ (тихо, збуњен): Дивља
МЕДО: У извиђање сам пошао.
звијер у домаћој шуми?
Знам шта нам са тобом слиједи.

И не размишљајући, сви преТИГАР: И то ти не прија?
лазе на Тигрову страну, осим
МЕДО (неубједљиво): Све ово
Мрава и Бранка. Медо се повлачи сасвим назад и кријући се иза вријеме сам на поновни покрет
својих шапа, покушава да се одшуња чекао!
по дубини.
ТИГАР: Шта си радио док ме
ТИГАР (Бранку): Ти ме се, није било? Да ли си дјеловао по
по договору?
друже, нијеси пожелио.
БРАНКО: Хоћу, чим те се сјетим.

МЕДО (несигурно): Јесам, да....

ДИВЉА СВИЊА (пакосно):
ТИГАР: Кад си о мени онолико писао, није ред да ме заборавиш. Медо је појео меда и за Трећи
свјетски.
БРАНКО: Чини ми се да ја
ТИГАР: Јеси ли нам сачувао
одавно не знам писати.
војску и морал у њој?
ДИВЉА СВИЊА: Многи у
МЕДО: Покушао сам... Рашшуми исто кажу.
тркало се то... Чим је стиг’о мир,
ТИГАР: Шта ти на све ово свако је своме огњишту отрч’о.
велиш, Медо, ратниче стари?
ДИВЉА СВИЊА: Једва ти је
Медо застаје као укопан. Још тај дочек’о крај рата. Вратио се у
корак му је недостајао да утекне. своју пећину и из ње само по
МЕДО: Мило ми је што те по- храну излазио.
ново видим.
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МЕДО: Не гријеши душе, Свињо!
ТИГАР (прене се): Увијек си
Са Вуком сам у њој ковао плано- мислио да је Јежурка већи јунак
од мене?
ве.
БРАНКО: И ти га знаш?
ВУК: Ја сам му редовно подносио извјештаје о животу међу
ТИГАР: Знамо се, друже, како
шумским животињама! Ето, од се само у рату људи упознају.
Лије сам баш прикупљао сазнања.
БРАНКО: Јежурку ја добро
ЛИЈА (удворички): Ја сам Бран- знам, али не из рата. Сјећам се
ка добрано испитала и препусти- његове дивне куће, око које се
ла га обученом и стручнијем свакојаке птице сакупљају и
кадру. Сам Бранко то може натпјевавају.
посвједочити!
ЛИЈА: О томе такмичењу нам
ТИГАР: А ти, стари невјерниче? до сад нијеси причао?
С ким си ти одржавао контакт?
БРАНКО (и сам збуњен): Сад
БРАНКО: Ја највише са Мравом. ми се тај цвркут однекуд јавио.
Сити смо се наразговарали.
ДИВЉА СВИЊА: Буде то, из
МЕДО: Бранко ти је све за- искуства знам! Још ћеш ти нас
боравио.
одвести код старог пријатеља.
ВУК: Памћење му је испало из
ТИГАР: Камарат Јеж! И мени
главе.
је недостајао... Мада не знам, хоће
ДИВЉА СВИЊА: Тако барем ли се он мени обрадовати?
тврди.
МРАВ: Бранко и ја његову кућу
МРАВ: Ја сам свједок! У њега тражимо.
је успомена колико у дјетета.
БРАНКО: А успут смо и ово

ДИВЉА СВИЊА (климне гла- врло друштво окупили.
вом ка Мраву): Овај му је мали
Тигар нервозно шета лијевонекакав адвокат.
десно.
ВУК (Тигру у повјерењу): Од
ТИГАР: Дакле, кад се све одсвих нас, само Јежа, и мене до- мота, наш покрет почива на човјеку
некле, памти.
без памћења и једном Мраву.
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МРАВ: Шта је ту лоше? Моја вишег циља до својега трбуха. За
плећа су понијела цијелу кришку себе се граби, а нама нико не даје.
лубенице! Што не би и један поТИГАР (стаје): Вратићемо стакрет?
ри поредак! Биће то примјер за
ТИГАР (пречује Мрава): Слу- све заблудјеле шумске створове!
тио сам да ће тако бити. Брзо сте
МРАВ (тихо): Луда крава ме
се вратили своме блату. Лијо, згазила, ако ја овдје шта разумијем?
прошли рат си ми канџама изТИГАР: Ја ћу ти објаснити...
макла, овај пут нећеш.
Тигар кружи око оног о којем
ЛИЈА (промукло): Није ми ни
прича.
била намјера.
ДИВЉА СВИЊА (Тигру): Многи за наш рат лажи причају! Веле,
да смо црњи од најцрњих
израбљивача били; да смо од
шуме затвор начинили; да смо на
туђим жртвама себи благостање
добавили. Веле, да је боље прије
рата било.

... Овај ту, међед, у причи је
велики револуционар, а чим ти
нестане са ока, у пећини заврши.
Мада, признати се мора, под надзором је употребљив за нашу
ствар.

МЕДО: Шта је боја и бојовника
прошло кроз моје шапетине,
ВУК: Мене нико ни не позна. набројати се није дало!
Залуд мојих три’ест рана за
ДИВЉА СВИЊА: Све се да
ослобођење од капиталистичке набројати! Ал’ је Вук био задужен
чизме.
за евиденцију, те се сад свако
МРАВ (искрено забринуто): може свачим хвалит’. Да сам
Вуче, је ли те твоје ране из часа у лично бројала, заслуге би вам
спале ко широке панталоне са
час расту?
уског тура.
МЕДО: Ја сам се у пећину поТИГАР: Вук. Тај ће за сваку
вукао. Да не гледам како нас се
наредбу климати главом, док му
дјеца одричу.
леђа не окренеш. Ако му их и
ДИВЉА СВИЊА: Наш је по- окренеш, добро се пази. Не будеш
крет сада за њих пошаст! Нема ли обазрив, оде ти и слава и гла193
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ва! У повећем чопору се увијек
ТИГАР: Сваког створа на којег
истицао над слабијом војском.
наиђемо, испитати!
ВУК (тихо, док сакрива дугме
МРАВ: За кућу Јежа Јежурке?
којим га је Бранко одликовао):
ТИГАР: За кућу и двориште и
Још ће ми тешко стечени орден путеве којим се шеће! За оне са
Народног хероја довести у сумњу. којима се дружи и са којима не!
ТИГАР: Лија? Вражја врста! За пјесме које пјева и снове што
Никада са нама није била, а сврста- сни!
ла се међу побједнике. Ником није
ЛИЈА: Допада ми се ова игра!
јасно како.
БРАНКО: Мени и не баш.
ЛИЈА: Цијели сам рат за вама
ДИВЉА СВИЊА: Сазнаћемо
трагала и тек пред крај вас стигшта Јеж крије у својој кући!
ла!
БРАНКО: А што би ишта крио?
ТИГАР: Та ти је из рата највише
користи извукла. Више и од Свиње
ДИВЉА СВИЊА: А што не би?
Дивље, која на савјести носи што
ЛИЈА: А што ми не знамо гдје
није нико. Није ти Свиња дијелила
му је кућа, ако у њој нешто не
на криве и праве, када је шуму
скрива?
требало да чисти.
ВУК: А шта ће му куће, ако у
ДИВЉА СВИЊА: Немам ја
њој нешто не крије?
савјести да би у њој кога носила,
МЕДО: А шта то крије у кући?
Тигре мој, заповједниче.

Строј стаје у врсту, спрам пуТИГАР: А старог невјерника,
Мраве, ти сад боље знаш од нас... блике. Марширају у мјесту. Дивља
Свиња је крај Бранка. Вјетар је
Покрет, другови!
толико јак да са напором говоре.
Марширају у строју. Неки ступају
ДИВЉА СВИЊА: Колико ли
одлучно, неки су заборавили
корак, а неки га не знају те уче. смо пута ти и ја овако стајали и
Тигар предводи овај суманути посматрали села, вароши, градострој. Пркоси вјетру који задува. ве, под нама!
БРАНКО: Више но једном?
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ДИВЉА СВИЊА: Колико смо
ТИГАР: По заслузи! Пета косамо цвијећа на грудима понијели, лона! Тако смо их звали. Сједили
које су на нас, ослободиоце, ба- су по својим кућама, док смо ми
шумом витлали и главе у торбацали!
БРАНКО: Срећа, да се ти мене ма носили.
сјећаш! Препуштам ти и моје
БРАНКО: Зар им је то сав гријех?
букете.
Што су били у својим кућама?

ДИВЉА СВИЊА: Колико смо
ТИГАР: Ковали су планове,
се корака натрчали, јурећи како да своје јазбине сачувају, као
белосвјетског окупатора!
да се не треба цијела шума браБРАНКО: Моје кораке, зарачунај нити и ослободити? А тек око
у своје, да не пропадну ако су већ шуме!
истрчани.

ДИВЉА СВИЊА: За њих није
ДИВЉА СВИЊА (обазриво): постојало ништа до њиховог
Колико смо само домаћих издајица кланца, долине, брда! Нису маиз јазбина истјерали!... И казни- рили што се око њих води битка
за нови, праведнији свијет!
ли!
БРАНКО: Праведнији свијет,
БРАНКО: Ја ти нешто нијесам
склон казнама. Нит’ да их трпим, томе сам и ја тежио.
нит’ да их дијелим.
ВУК: Јеси!
ДИВЉА СВИЊА (лаже): Не
знаш ти ништа о себи! Дијелио
си их, да ти није било равна!

БРАНКО: Свијет без присиле.
МЕДО: За то смо се борили!

БРАНКО: Тако што смо саборце прикупљали силом, а кажњавали
ДИВЉА СВИЊА: Свако ко оне што не мисле ко ми?
није хтио са нама, твојих је шака
ЛИЈА (уплашено): У оно доба
допао.
то не би смио рећи!
БРАНКО: Јесам?

БРАНКО: Баш свако?... Зашто
БРАНКО: У борби за слободу
смо их... Зашто сам их?
не бих могао слободно говорити?
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ДИВЉА СВИЊА: Ниси ти заТИГАР: Ми смо друго. У нас
боравио ништа!
се не сумња. Али они? Њима није
БРАНКО: Јеж ће ми испричати вјеровати.
шта ми је на савјести.

ДИВЉА СВИЊА (оном у пуДИВЉА СВИЊА: Мени не блици): Казуј!
вјерујеш?
МЕДО (омакне му се): Не зна.
БРАНКО: Вјерујем, но те не
ДИВЉА СВИЊА (оном у пупамтим.
блици): Знаћеш! Потруди се, па
ТИГАР: И ја имам шта приупи- ћеш знати и оно што до малочас
нијеси.
тати твог Јежа.
БРАНКО: Пусти живуљку!
БРАНКО (уплашен за пријатеља):
Ништа нам није скривила, да је
Како га мислиш наћи?
тако ријечима пресијецаш.
ТИГАР: Старом, опробаном
ДИВЉА СВИЊА: Сасвим си
методом. Свињо!
другачији некада био. За рамена
Дивља Свиња се окреће неком сам те морала држати, да у
у публици. Вјетар је скоро постао исљеђивању не претјераш.
олуја. Сви и даље марширају.
БРАНКО: Не вјерујем ти!
ДИВЉА СВИЊА: Хеј, ти! Теби
Бранко се повлачи из строја и
говорим! Правиш се да ме не
чујеш? Ја ћу ти оправити слух, маршира на другу страну. Дивља
тако да ћеш се на сваки шушањ, Свиња се окреће за њим.
као на гром из ведра неба, трзати.
ДИВЉА СВИЊА (за Бранком):
Казуј, гдје је кућа Јежа Јежурке? А ја сам сва твоја предавања наиЗнам да знаш!
зуст научила!

МРАВ: Како можеш знати да
МЕДО (Мраву): Бранко је
зна?
одувијек био одвише пажљив.
ДИВЉА СВИЊА: Свако зна Више се плашио да ће другог
повриједити, но сам у рату страдок се не докаже супротно.
дати.
БРАНКО: Али ни ми не знамо?
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Дивља Свиња маршира за
Бранком. Строј се сасвим разбија.
Медо и Мрав се одмичу на једну,
а Вук и Лија на другу страну.
Марширају као разбијена војска.
Једино Тигар ступа без промјене.

просвјетитељски рад, док смо ми
гањали пету колону.
ВУК (Лији, без љутње): Признај,
Лијо, неко ти је јављао кад ћемо
ти на врата покуцати? ... Сита си
била док смо ми гладовали. Пландовала, а ми куршуме жњели, и
љети и зими. Знаш ли, Лијо, да
си ме коже могла стајати? Замјерили
су ми жестоко што си ми толико
пута побјегла.

МЕДО (Мраву): Све ти је Бранко у теорији знао. Опортунизам,
ликвидатор, харангер, конфидент,
анархија. Али када се у шумској
пракси требало разрачунати са
истим, он их није распознавао,
ЛИЈА (Вуку): Опрости. Ако
или им је проналазио оправдања. хоћеш, сад ћу ти нахватати неДИВЉА СВИЊА ( за Бранком): колико зечева, да их на миру
... И да ти кажем! Због вас, учених, пропиташ?
многе сам ја тек тако у издајнике
ВУК: Немој! Лакше бих поднио
регрутовала. Стално сте помињали да ме испитују, нег’ да ја, опет,
некакве кулаке... Срамота ме некакву истину тражим.
било да питам ко су ти кулаци,
МРАВ (Меди): Много тога ми
јер су вам их свима пуна уста
била. А ја, Свиња, да не знам... ту није јасно.
Бирала сам сваког ко у пет миМЕДО: Ни мени није, а бијах
нута трипут каже ријеч на слово на лицу мјеста.
к... Тог бих спапоњала ко кулака...
МРАВ: Како је то могуће? Ја
Што ме гледаш? Да нијесам, могсам сигуран у оно што својим
ли су ме прогласити за неактивочима видјех: да трава расте, да
ну.
облаци лете, да је дуга о небо
МЕДО (Мраву): ... А рашчује окачена.
ли се горе да забушаваш, нема ти
МЕДО: Принц Еуген, Вражја
помоћи, до шуме! И онда би ти
дивизија... Пуцао сам од страха,
од ловца постао ловина. ... Брана да понекад нијесам знао у кога
ко ти се повлачио у културно197
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... У свом оном метежу, често се заправо, савршен модел за
није знало ко је због чега страдао. васпитање револуцинара. Матор
ДИВЉА СВИЊА (за себе, док човјек, а празна табла.
се враћа ка Тигру): Шта је вама
ученима требало да нас засипате
свим тим ријечима и паролама?
... На нашу сељачку главу навалили сте са проповиједима о
идеалном друштву. А до вас, мој
поредак су чиниле краве на ливади и један бик међу њима....
(Окрене се оном у публици).
Побјеже! А не каза... У оно доба
сам могла натјерати рибу да проговори, а камен да заплаче.

ЛИЈА (Вуку, обазриво): Ти
слутиш шта би се у кући Јежевој
могло крити?

ВУК: Залогају укусном и издашном се надам. Још ако је и
бокал вина приде!
ЛИЈА (сумњичаво): Друго ви
тамо тражите.

ВУК: У колике смо куће упали,
а да нијесмо знали шта ћемо у
њима. Испитивали смо, истјеривали,
Бранко престаје да маршира а да је мене неко питао зашто то
чинимо, не бих знао да му одгои враћа се до Дивље Свиње.
ворим. Срећа, те ме нико није
БРАНКО: Нека и не нађемо питао.
Јежа, само немојмо више преТИГАР: Стој! Ни гласа, ни
сретати несрећнике и страшити
корака више!
их. Пођимо назад.
Сви стају као укопани. СпушДИВЉА СВИЊА (кроз смијех,
док маршира): Нема више назад та се завјеса.
за ме’ ... Двије године сам ја била
на челу одреда за хватање кулака
и харангера, а да нијесам знала
који су они и како да их препознам... Видјећеш како то иде, кад
све оно наше поново почне. Са
разлогом смо се ми пронашли...
Кад већ немаш старо сјећање,
ново ћемо ти направити. Ти си,
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Завјеса се подиже и у првом
плану открива кошницу са пчелама. Чује се њихово зујање. У
другом плану су залегли Тигар и
његов одред: Мрав, Лија, Вук,
Медо, Дивља Свиња и Бранко.
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ТИГАР: Заузећемо цијелу доБРАНКО: Можда ми је питање
лину у једном налету!
глупо, али што бисмо освајали
ЛИЈА (уплашено): Бројчано су ливаде, када нам је живот у шуми
сасвим по вољи?
од нас далеко надмоћније.

ТИГАР: Ливаде освајамо зарад
ДИВЉА СВИЊА: Слабије су
на идеолошком плану. Пчеле цијелог нашег покрета! Неће се
немају вишег циља до скакутања земаљска кугла сама ослободити
капиталистичке чизме.
са цвијета на цвијет.
МРАВ: А шта ће бити са пчеЛИЈА (није убијеђена): Сад ми
лама пошто им освојимо ливаду?
је лакше.

ТИГАР: Могу нам се прикључити,
МРАВ: Тешко да смо на љућу
војску могли поћи. Прадјед ми је а могу и нестати!
говорио, да са пчелама ваља само
ДИВЉА СВИЊА: Избор диван!
пријатељ бити.
ВУК (несигурно): Хоћемо ли
ТИГАР: Заборави ријечи одмах у јуриш?
прадједовске! Што је било, више
МЕДО: Ја бих прво испитао
бити неће.
ствар.

МЕДО: Друже Тигре... јеси л’
ЛИЈА: Тако је! Ваља прво исти икад осјетио како оне боду?
питати противника.
ТИГАР (подругљиво): Бољело
ТИГАР: Има ли добровољаца
је, Медо? Од Шпаније и Франка, за извидницу?
наовамо, мало сам копаља, сабљи
БРАНКО: Ево Мрава и мене!
и куршума сусрео, те ћу се овијех
Као новајлије се пријављујемо...
пчела плашити?
Добро, претпостављам да ја
МЕДО: Свака час на Шпанији... новајлија баш и нисам, али ми
Ал’ ове пчеле домаћински боду. ратовање изгледа сасвим ново.
ТИГАР: Не звао се ја Тигар,
МЕДО: Усваја се приједлог!
направићемо ми на овој ливади
ЛИЈА: Ни ја не бих боље смисшумски ред!
лила!
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ДИВЉА СВИЊА: Ја баш и не
БРАНКО (пчели): Хеј, родице,
мислим тако.
пријатељице! Дођи-дер, да поразТИГАР: Вјерујем Бранку, чак говарамо!

и када је без сјећања. Напријед,
Пчела му се (зујањем) придругови! Ми мотримо на вас!
ближи (не видимо је).

МРАВ: Не дјелује ми ни рођачки,
Бранко и Мрав пужу ка кошници.
ни пријатељски. Пази како ћеш
МРАВ (прекорно): Хвала ти са њом разговарати. Прадјед је
говорио да ти оне намиришу
што ме у туђ рат гурну.
опасност и злу намјеру. Додуше,
БРАНКО: Нијесам те могао рекао је и да убодом од свакаквих
оставити, друже. Слушај плана.... бољки лијече.
Бранко шапуће Мраву на уво.
Мрав и Бранко се још мало
ВУК: Колебају се?

приближе кошници.

ДИВЉА СВИЊА (из позадине):
ДИВЉА СВИЊА: Упозорила
Ништа ја њима не вјерујем!
сам.
ТИГАР: Ни ја. Прилика је да
МЕДО: То увијек бива када ти
их провјеримо.
слутиш.
БРАНКО (пчели): У миру вам
ТИГАР: На оку су нам. Не
долазимо, рат да вам најавимо!
могу побјећи.
МРАВ: Праве ли си ријечи
Бранко и Мрав настављају попронашао!
ход.
Пчели си придружује читав
МЕДО (тобож се вајка): А таман
рој (зујањем).
сам мислио за њима поћи.
БРАНКО (пчелама): Иза нас је
Бранко и Мрав се заустављају
на неколико корака од кошнице. дружина, оружју вична, а за око
им је пала ваша ливада.
БРАНКО: Хеј, пчело!
Зујање пчела се појачава.
МРАВ: Жаоку призиваш!
БРАНКО: Ми не желимо што
и они!
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МРАВ: У мојој породици се, са
МРАВ: Имаш ли још оног ликољена на кољено, преноси: не ста са будаластог дрвета?
дирај у туђе кошнице!
БРАНКО (извади га из дџепа):
БРАНКО: Друштво иза нас није Још зеричак.
лоше у души. Теже промјенама и
МРАВ: Гутај!
праведнијем друштву, те су на
БРАНКО (прогута): Дјелује ли
том путу, може бити, забасали.
против алергије?
МРАВ: Наш вам је приједлог,
МРАВ: Не знам, али ништа
да се повучете, па кад они протрче овуда, освоје што им је жеља, друго при себи немамо!
и потом оду у даље освјешћивање
БРАНКО (клоне): Слике ми се
свијета, вратите се на вашу ли- појављују... Глава ми је од њих
ваду?
отежала, ни два’ес’ три мрава је
не би подигло.
БРАНКО: Ево руке!
МРАВ: Ја, муке, са босанским
Бранко пружи руку. Пчела га
главама! Одох по помоћ!
убоде.
Мрав пуже назад.
БРАНКО: Јој!
БРАНКО: У погрешну сам
МРАВ (пчелама): Хоћете ли
шуму ушао... Јежуркина кућа је
још мало размислити?
на другоме мјесту.... Сјећања,
Зујање се појачава.
пустите ми груди, да дишу.
МРАВ: Бјежимо!
Бранко пуже на другу страну.
БРАНКО: Ужас ми се од убода
БРАНКО (присјећа се): Иза
по тијелу шири.
шуме храста дивовскога раста,
МРАВ: Да није каква алергија? узводно од тока жуборавог потока, путем, што га везе, дрворед
БРАНКО: Маћи се не могу.
од брезе, а гране му мају почетак
МРАВ: На мене се ослони, на крају, Јежева је кућа, сплетена
понијећу те!
од прућа!
БРАНКО: Човјек на мраву? Не
ДИВЉА СВИЊА (из позадине):
иде.
Један бјежи, а један се ‘вамо довуља!
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Мрав стиже до шуме.

МРАВ: Још и да ти повјерујем?
МРАВ: Бранко је рањен! Мо- Од тебе се, нарочито, престрашио.
рамо га извући!
ДИВЉА СВИЊА: Побјег’о је
од исправних, јер гријех носи!
ТИГАР: Сам се он извукао.

МРАВ: Замјерате му због обДИВЉА СВИЊА: Побјегао је,
раних воћки у дјетињству?
признај?
ТИГАР: Медо, разјасни другу
МРАВ: Куд ће побјећи рањен
човјек? Ено га, сред ливаде... (Мрав недоумицу.
осмотри ливаду, на којој више
нема Бранка).

МЕДО: Пажљиво слушај!...

МРАВ: У уво сам се претворио.

ТИГАР: То ми, тебе, сада пиМЕДО (строго): ... Е, од сада се
тамо. Куд је побјегао?
нећеш у уво претварати!... Па ти
МРАВ: Шта вам је, звијери? Од види шта ћеш!
кога ће бјежати?
ТИГАР: Мој међеде, ни ти се
МЕДО (искрено): Стварно, од ничег не сјећаш? Методе исљедничке
кога?
си заборавио.

МЕДО (промумла): Није
ЛИЈА (у страху): Свашта и ти намјерно... Изгубих навику...
питаш, Медо! Јасно је од ког је давно је било.
побјег’о.
ДИВЉА СВИЊА: То ти је кад
ДИВЉА СВИЊА: Дабоме да страни елемент пустиш у своје
редове. Заборав се кô зараза шије јасно.
ри. Мраве мали, барабо велика!
МРАВ: Хоће ли то неко мени Нама си ти нашао продати причу
рећи?
о човјеку без сјећања?
ЛИЈА (спремно): Хоће!... Ето
МРАВ: Зар мене исљеђујете?
Свиње, па нека ти у лице каже!
У првом плану, испред публиДИВЉА СВИЊА: Од нас је тај ке а испод сцене, појављује се
утекао.
Бранко. У другом плану, Дивља
Свиња, Вук, Медо и Лија, страше
Тигар га пресијече погледом.
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Мрава бечећи се и млатарајући
ДИВЉА СВИЊА: Хеј, ко си ти,
рукама.
да нијеси крив, ако ти ми кажемо
БРАНКО: Какву то представу да јеси?!
праве? Играју игре прошлости?
ЛИЈА: Хеј, ко си ти, што не
Племенитом мраву траже кри- схваташ шта те може задесити,
вицу?... Сјећам се... свих их се ако ћурак не обрнеш?
сјећам... Разлику не видим међу
МЕДО: Хеј, ко си ти... (не зна
јавом и свијетом што ми главу шта би рекао).
запосједа.
БРАНКО (раздере се): Хеј! Ко
Бранко се хвата за чело. Узне- сте ви, што пријатеља ми, Мрава
мирене пчеле зује све јаче.
мала, а срца великог, заточеног
ДИВЉА СВИЊА (обруши се држите?! Да нијесте звијери крвона Мрава): Штитиш га, а он те је лочне?
лако оставио!
ДИВЉА СВИЊА: Држ’ га!
МРАВ: Вајна сте ми ви дружина! До малочас му бијасте најбољи
другови.

ТИГАР: За њим!

Звијери истрчавају на ливаду,
гдје их дочекују пчеле. Јаучу.
МЕДО (не без дивљења): Ни Бранко се повуче из првог плана.
мањег створа, ни већег узурпаТИГАР (не осјећа убоде): Са
тора!
оваквом војском ни запањени
МРАВ: Овакав ли ће бити жи- пањ не бих стигао!
вот у шуми, ако завладате њоме?
Звијери успију да претрче лиДИВЉА СВИЊА: Нико неће ваду, али на њеном крају више
владати! Ми слободу нудимо!
нема Бранка.
МРАВ: Вајне ми овакве слобоВУК: Бадава су нас боле.
де!
ЛИЈА: Да је бадава! Скупо смо
ВУК: Хеј, ко си ти, да Тигру платили.
моћном пркосиш?!
МЕДО: Да сам барем мало
меда, уз сву муку, захватио.
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Бранко се појави у другом
МЕДО (за себе): Пчеле, њежне
плану. Махне Мраву.
другарице моје.
ТИГАР (строго): Свињо, знаш
ДИВЉА СВИЊА (окрене се и
види Бранка и Мрава): Бјеже!
ли ти шта нам је чинити и куда?
Дивља Свиња затапше папциМЕДО (пчелама): Ми се за ма. Тигар је збуњен посматра.
ваше добро боримо!
ТИГАР: Лакрдијаши... Има ли
ДИВЉА СВИЊА: Запалићемо овдје иког вичног да започне рат?
Морају назад кроз рој пчела.

им цијелу ливаду, па нек скапају
Дивљој Свињи се на тапшање
затуцане!
одазове птица − чавка. Лети им
изнад глава.
Стижу до шуме.

ДИВЉА СВИЊА: Заборављаш,
ЛИЈА (загледа своје убоде и
отоке): Ал’ је ово славно војевање! друже Тигре, да су наше уши поСви ће нас медокрадицама про- свуда. Чакни, чавко!
звати, а не револуционарима.
ЧАВКА (опонаша Вука и круЗбогом, љепото моја.
жи му изнад главе): Види овог
ДИВЉА СВИЊА: Ни трага им Тигра, шепури се кô да је сам
цијели рат добио! Без мог вучјег
нема.
чопора, опасан би колико и мачВУК: Ни трага ни мириса.
ка био!
МЕДО (посустао): А да их приСви погледају у Вука.
чекамо сакривени у чеку?
ТИГАР: Чакни, чавко.
ТИГАР (презриво): Не. Најбоље
ЧАВКА (опонаша Лију): Првом
ће бити да се кућама вратимо и
изгладњеле стомаке подгојимо. приликом морам страну
промијенити. Ови тутумраци не
МЕДО: Свака ти је на мјесту... би пронашли Јежеву кућу, све да
Никада те не питах, Тигре, а гдје им сама пред ноге дође.
је теби кућа?
Сви погледају у Лију.
Тигар пресијече Меду погледом.
ТИГАР: Чакни-дер, још мало,
чавко?
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ЧАВКА (опонаша Меду): Изем
БРАНКО: Са вратима.
ти револуцију од које ми је стомак
МРАВ (шегачећи се): А ти
празнији!
покуцај.
Сви погледају у Меду.
БРАНКО: Ако ко унутра спава,

ДИВЉА СВИЊА (предухитри могу га пробудити?
Тигра): Пређи на најбитније! Куд
МРАВ (и даље се шегачи): На
оде човјек са мравом?
мене се позови.
ЧАВКА (понавља пјесмицу):
Бранко покуца на врата.
Иза шуме храста дивовскога расМРАВ (подсмјешљиво): Зачудо,
та, узводно од тока жуборавог
нико се не одазива.
потока...
БРАНКО: Јежурко!... Јежу!...
Чавка, рецитујући и летећи,
одводи друштво са сцене. Спуш- Ми смо то!... Јеси ли код куће?...
та се завјеса. Пред њу ступају Или... је ли кућа код тебе?... Гости
смо незвани, али одабрани!... ОтБранко и Мрав, теглећи врата.
вори нам врата, пријатељу!
МРАВ: И баш ти, у свој овој
МРАВ (наставља шегу): Забјежанији, ова врата требају?
мисли, у шетњу је без врата отБРАНКО: Личе ми на улазна ишао? Чудна ли Јежа!
од Јежеве куће. Може бити да их
БРАНКО: Није пристојно, али
је изгубио?
знатижеља ми другачије не да.
МРАВ: Како се могу врата са
Бранко отвара врата. Застаје
куће изгубити?
и посматра.
БРАНКО: У праву си... Можда
БРАНКО: Ту је.... Све је ко што
је обрнуто?.... Шта ако се кућа
памтим...
изгубила?
Мрав се бечи, али не види
МРАВ: Куд би кућа без врата?
ништа од онога што Бранко описује.
БРАНКО: Ех, да могу са њима
БРАНКО: ... Топло огњиште
поразговарати?
под урамљеном сликом ириса...
МРАВ: Са ким?
У грудима ми је већ топлије...
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Бранко улази у (замишљену)
МРАВ: Збиља је права палата...
кућу.
са дрвеним сводом... Да попри... Двије велике фотеље и два чекамо твог пријатеља у њој?

пања да се на њима одморе ноге...
БРАНКО: Људина је он. Неће
Крчка се чорба од жира... На нам замјерити.
столу је папир, мастило и гушчје
У даљини зачакће чавка.
перо... За писање писама далеким
Оф - ЧАВКА: Иза шуме храста
пријатељима... Из витрине ме
посматрају лутке Пинокија и дивовскога раста, узводно од
тока жуборавог потока, путем,
Петра Пана, загрљене.
што га везе, дрворед од брезе, а
Мрав се и даље бечи, али ниш- гране му мају почетак на крају,
та од тога не види.
Јежева је кућа, сплетена од прућа!
МРАВ: Пријатељу, да ти
Оф – ДИВЉА СВИЊА: Ено је!
присједнеш мало?
Мрав залупи врата.
Бранко га послуша и пође ка
БРАНКО: Шта ћемо сад?
фотељи коју само он види.
МРАВ: О, чавке му лајаве!
... Само немој на те фотеље!
Врати се ти са ове стране врата.

БРАНКО: Морамо отићи, да
БРАНКО: Имаш право! Јесте пријатељу на врат потјеру не нами пријатељ, али није лијепо товарим.
упасти му у кућу.
Чавка зачакће из близине.
МРАВ (губи живце): О чему ти
причаш? Ја око тебе не видим
ништа до старе кладе и сува лишћа.

МРАВ: Немамо куда.
БРАНКО: Да се претварамо да
нисмо ту?

БРАНКО: Немој да те Јежурка
МРАВ: Ако смо нас двојица
чује! Уђосмо му у палату, а кудипитомих ушли у Јежеву кућу, они
мо је.
дивљи ће у њу провалити.
МРАВ: Е баш и да ја уђем у тај
БРАНКО: Одбранићемо је!
невидљиви двор!
МРАВ: И ја сам за то!... Сила
Мрав улази и стаје затечен.
нам против оволиких звијери
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неће помоћи... Маске нам и лукавство требају!

БРАНКО (шапуће): Не отварај.

МРАВ: Тек онда нас на миру
БРАНКО: Маске могу потра- неће оставити.
жити у шкрињи, а за лукавство,
Маскирани Бранко се повлачи
нијесам сигуран.
у дубину собе. Маскирани Мрав

МРАВ: Разговор препусти отвара врата.
мени.
МАСКИРАНИ МРАВ: ОпроБранко одлази до шкриње (ван стите, гости самозвани, што пред
сцене). Чује се шкрипање врата вратима ћете стајати. Јежурка нам
на шкрињи. Враћа се. Мраву даје је прехлађен, скоро болестан,
плашт, наочаре и шешир, а сам кијање му можете бројати.
Бранко огрне Јежеву пелерину.
МАСКИРАНИ БРАНКО (кија):
МРАВ (задивљен): Од самог Апћи, апћиха, апћи!
Јежа те не бих разликовао.
МАСКИРАНИ МРАВ: НаочаСтиже потјера предвођена ри носим у циљу заштите и плашт
чавком. Чавка одлети, а Вук снаж- што одбија заразу могућу, другом
но удара у врата.
приликом, у госте нам свратите,
ВУК: Отварај, у име покрета! само прије доласка (одмјери их),
очистите обућу.
ЛИЈА: Одувијек сте имали
ДИВЉА СВИЊА: А с ким нам
такта. Зато су тако и бјежали од
је част, љубазни држачу од куће
вас.
врата? Не знам те, а познат си ми?
МРАВ (дубљим гласом): Ко је? Знамо ли се из прошлог рата?
ЛИЈА (љубазно): Комшије твоје,
МАСКИРАНИ БРАНКО: Апћих,
Јежурко мили, Тигар, Свиња, Вук апћих, апћих!
и ја, Лија!
МЕДО: Познат или непознат!
МРАВ: Којим добром?
Не био ми ништа ил’ рођени
ЛИЈА: Жељели бисмо се боље брат,
упознати. Толике године смо у
пружи нам конак и мезетлука
истој шуми, а да једни другима
мало.
праг прешли нисмо.
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Бар зере медовине и (намириТигар упада у кућу и остали
ше) чорбе од жира.
за њим.
Од изнемоглости већ ми се
ЛИЈА (разочарано): Да врата
топи сало.
није, ова кућа би шума била.
МАСКИРАНИ МРАВ (разМЕДО: Ничега у њој нема, до
мисли): Јежурку морам питати. мириса куваног жира.
Мрав одлази до Бранка.
ЛИЈА: Што било ко, ово, за дом
Домунђавају се. Лија провири себи бира?
кроз врата.
ТИГАР (спази Бранка маскиЛИЈА: О каква рупа, тамна и раног Јежевом пелерином): Јежу,
глува? Шта може она вриједно да друже стари, нашега Бранка трачува?
жимо?
МАСКИРАНИ БРАНКО: Апћих,
МАСКИРАНИ БРАНКО: И ја
апћих, апћих!
га цијелу вјечност очекујем. ДавДИВЉА СВИЊА: Осјећај ми но ми је обећао корпу шумских
у стомаку кува. Иза ових врата јагода и од њих питу.
другачији вјетар дува.

ТИГАР: Имаш ли шта против,
МАСКИРАНИ БРАНКО: да га заједно попричекамо?
Апћииих!
МАСКИРАНИ БРАНКО: Имам,
Маскрани Мрав се враћа до друже Тигре. У туђе куће се већ
одавно овако не упада.
врата.
ДИВЉА СВИЊА: Поново ће!
МАСКИРАНИ МРАВ: Жалим
случај! И поред воље, нашем Старо вријеме се враћа!
домаћину још није боље. Радо
МЕДО (помирљиво): Да си нас
ћемо вас угостити, приликом сам пустио, ми не бисмо.
првим ил’ другом, чим Јежурка
ВУК (неповјерљиво): Ми смо
оздрави и прошета се лугом.
бар, другови, из истог чопора.
ТИГАР: Доста је приче! Бјежи
ЛИЈА: А сада сам и ја са вама.
са врата, да не постанеш жртва
новога рата!
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ДИВЉА СВИЊА: Револуција
ДИВЉА СВИЊА: Е, то ти је
се стара, а нова, кува!
он! Предлажем, да га, одсад, под
МАСКИРАНИ БРАНКО: У тим именом водимо!

погрешну сте кућу забасали.

Маскирани Мрав затапше
МАСКИРАНИ МРАВ: Овдје длановима.
се кувају само чорбе, никако
МАСКИРАНИ МРАВ: У помоћ
револуције.
Бранку призивам, шумска у стиТИГАР: И ти нам, Јежу, дакле, ху права!
попут Бранка, леђа окрећеш?

ЛИЈА (шапуће Мраву): Помоћ
МАСКИРАНИ МРАВ: Јеж и ја му јача треба, строфом се не чува
никоме леђа не окрећемо. Из глава.
обазривости.
МАСКИРАНИ МРАВ: Судити
ДИВЉА СВИЊА: Кривица је неком у одсуству, јуначко дјело
то наша и Бранкова. Наша, што није.
нам утече, а његова, што је наДИВЉА СВИЊА: Био би овдје,
задни елемент постао. Шуму са друговима ратним, да нема шта
цијелу ће де... де...
да крије!
ЛИЈА: Дефетизмом?

МАСИКРАНИ БРАНКО: ОпДИВЉА СВИЊА: ... е са тијем, тужбу сваку, на његов рачун,
примам на своја плећа.
заразити!
МЕДО: Није више рат за њега.
ВУК: Ако ћемо право, никад
није ни био.

ЛИЈА: Ја се за друге не бих потурала, за реп се не вуче срећа.

ТИГАР: Медо и Вуче, да л’
било је јуче, кад нас Бранко тури
ДИВЉА СВИЊА: Оп... оп... у књиге?
оп..
МЕДО: Навијек је био на своју
МАСКИРАНИ БРАНКО: Оп, руку и бринуо туђе бриге.
оп, па да заиграмо?
ВУК: Мени је име промијенио,
ДИВЉА СВИЊА: ... Оп, оп... ал’ лик сам свој препозн’о лако:
ЛИЈА: Опортуниста?
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комесар чете, суров и поносан,
На твоме мјесту, ја бих радије,
што оружје потеже лако.
чинио ствари веће.
У шуми, по пољу, уз заједничку
ДИВЉА СВИЊА: На кога га
подиже?! О томе је ријеч! И да ли вољу,
намјесто ровова садио цвијеће.
је било тако? Испаде, да смо по
За све што је невино пало, јер
својима тукли, пуче брука ко
са нама није хтјело.
стакло.
Што сањало је стада своја, а не
ЛИЈА (омакне јој се): Да тукли велико дјело.
јесте, ту слагао није....
За све који су са нама били, а
ДИВЉА СВИЊА (Лији): Сад нису ти били по вољи.
Што крај нађоше под твојом
ти искушаваш срећу!
руком, а крварили су за свијет
ЛИЈА (покајнички): Ништа
бољи.
видјела, ни чула нисам, и ником
За све што их јуриш стрмоглаброндати нећу!
ви, кошташе куршума са љеђа.
МАСКИРАНИ МРАВ: Шумски
Било је тако и није ми жао, ако
суде, од судбине худе, за Бранка те истина вријеђа.
тражим изузеће!
За народне непријатеље, који
МАСКИРАНИ БРАНКО: Ако то били нијесу, а остали без зрна
вас боле његова слова, он више хљеба.
За заблудјеле душе, што чиниписати неће!
ше лоше, сигурни да тако треба.
МЕДО: Нек’ му је просто, ја му
За оне, блажене, ратнике силне замјерам, а не би ни он мени.
не, што зла их однесе вила.
Стар сам и слаб сам, од Револуције
Нек’ сањају љепши живот,
ближи својој неизбјежној сјени.
негдје испод змајевих крила.
ДИВЉА СВИЊА: Не може
За нас грешне, што најбоље
тако! Не дајем лако за лажљивог смо хтјели и змији фашизма стаписца изузеће!
ли на реп.
За грешке тешке и истине још
МАСКИРАНИ БРАНКО
теже, којима заборав није лијек.
(њежно):
Запали свијећу, затражи опрост
и да се не врати прошли вијек.
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Тишина. Прекине је рика ТиЛИЈА (шапне му): Немој се са
гра.
кривицом петљати, ови преко
ТИГАР: Полази са нама, Јежу! суде!

Батали своје куће!

МЕДО: Ако треба поново гиСа нашег си пута скрен’о, топ- нути, драго ми је што ће то бити
са тобом!
ла те постеља вуче.

ВУК: И батали пјесама и приПолази са нама, Јежу! Слобода
ча, то никоме више неће требати,
за милост не хаје.
нити ко чита књиге у којима си
Кукавне ће згазити на путу, нас опањкао.
докон нека се каје.
ТИГАР: Бирај сада! Хоћеш ли
Полази са нама, Јежу! Нов рат са нама или ми без тебе?
се, свјетски, спрема.
БРАНКО: Доста је мени било
На старо ће се вратити ствари, црних коњаника и свијетлих
другога рјешења нема.
мачева. Са сјећањем ми се и хладПоћи ћеш са нама, Јежу, дру- на језа враћа. Да ли их сањах или
стварни бијаху? Колико их је,
говима из битака давних.
небо су шљемовима заклонили,
Завјет ти дајем, пред нама је
а зраке се од њих одбијају те враћају
још много подвига славних.
на горе. За мене, под њима, нема
Поћи ћеш са нама, Јежу, другог ни Сунца ни топлине.
ти избора није,
ДИВЉА СВИЊА: Опет се иза
пронаћићемо и твојега друга, ријечи неразумљивих сакриваш?
што се међ’ књигама крије.
ВУК: Све је ту јасно.
Бранко скида Јежеву пелерину.
МЕДО (Бранку): Јеси ли сигуДИВЉА СВИЊА: Одмах ми ран?
је био сумњив!
ЛИЈА (уплашена): Неће те
БРАНКО: Да моје кривице Јежу трипут питати!
не припишете.
БРАНКО: Скоро да ми је мило,
што ми допадоше џелати позната
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лица, а не какве смијешне вјештице врата и закључа их. Напољу, звијери
у црним кукуљицама.
осматрају околину.
ДИВЉА СВИЊА: И са ове и
ЛИЈА: Могу ли те питати, оно са оне стране, мени је исти овај
ушушурени гај.
што ми у главу не иде?
ТИГАР: Пођи испред нас.

Звјери миришу, ослушкују,
БРАНКО: Радо ћу ти одговозагледају... Бранко и Маскирани
рити, ако сам кадар.
Мрав се за то вријеме дошаптавају.
ЛИЈА: Шта то нађе у Јежевој
БРАНКО: Шта нам је сада чикући?
нити? Колико их је, могу нас са
МАСКИРАНИ МРАВ: Зар не зидовима одувати.
осјетисте разлике са ове и оне
МАСКИРАНИ МРАВ: Јеси ли
стране врата?
кад носио кућу на леђима?
ДИВЉА СВИЊА: Јок ја!
БРАНКО: Их, нашим људима
МАСКИРАНИ МРАВ: Ево вам је то урођено!
прилике, па провјерите!
МАСКИРНИ МРАВ: ПотегниВУК (погледа у Тигра): Кад смо дер, пријашине!
већ ту, друже Тигре?
Док су звијери још заузете
Тигар сумњичаво погледа у утврђивањем разлике измјеђу
Бранка.
свијета у Јежевој кући и оног ван
ЛИЈА (лукаво): Можда нам ње, Бранко и маскирани Мрав
тајна ове куће може користити у односе врата на леђима.
даљем боју?
МЕДО: Мени се од овог мириДИВЉА СВИЊА: То јес’!

са шушња и невена више допада
мирис жирове чорбе.

Тигар слегне раменима и поДИВЉА СВИЊА (Тигру): Да
веде свој одред испред куће. Маскирани Мрав и Бранко остају нам зготови чорбу, па да га воунутра. Како им и посљедња димо?
звијер оде са прага, Мрав залупи
Лија се прва окрене.
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ЛИЈА: Људи! Звјери! Побјеже
МРАВ: Да се по леђима чешемо!
кућа!
Понеси и не зановијетај!
Чопор потрчи на страну којом
Бранко отрчи у крај куће (ван
је побјегла кућа са Бранком и сцене) и узме грабље.
Мравом. Кад истрче са сцене, у
МРАВ: А сада потрчи брже од
први план се врате Мрав без ма- своје сјенке!
ске и Бранко.
БРАНКО: И од својих ногу, ако
МРАВ:Тамо пронађосмо врата треба!
и кућу иза њих!
Мрав и Бранко истрче са сцеСпуштају врата и (замишљену) не и врате се пошто се крајичак
кућу иза њих.
Мјесеца спусти под завјесу (која
БРАНКО: Уздам се у твоју се довољно подигне), изнад бријега
оријентацију. Не би лијепо било, (конструкције).
да Јежурка своју кућу на другом
МРАВ: Добро је. У прави час
мјесту затекне (одахне)... Нигдје је стигао.
нема слађег починка, него у њој
БРАНКО: Ко?
што је... Још једном да је погледам.
МРАВ: Наш спасилац!
Бранко отвара врата и улази
унутра.

БРАНКО: Је ли невидљив?

БРАНКО: Да ли ћемо се више
икада видјети, Јежурко? Нека ти
је мир у кући, ко што нам је у
давним дружењима био.

МРАВ: Бог с тобом!
Бранко сједне на земљу.

БРАНКО: Уздао сам се да је
невидљив. Јер, ако је видљив а не
Бранко стоји у кући, а Мрав
видим га, онда смо у проблему.
нервозно цупка испред врата.
МРАВ: Диж’се! За мном!
МРАВ (провири кроз врата):
Бранко устаје.
Баш нађе кад да се уњириш, као
мирничак! Понеси грабље!
МРАВ: Грабље си заборавио!
БРАНКО: Шта ће нам?

БРАНКО: Ама, шта ће ти оне,
Глобусе махнити?
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МРАВ: Раздјељак на фризури
МЕДО (себи у браду): За једну
да направим.
скровиту пећину, дао бих све
БРАНКО (подиже грабље): Ако Револуције,

ти је до љепоте, требао сам понијети
Утврди да је сам и прући се на
и пилу да брке и нокте штуцујеш. леђа. Погледа у Мјесец. Протрља
очи и усправи се.
МРАВ: Не бенави!

МЕДО: Човјек се на мраву поМрав се пење уз бријег
(конструкцију). Бранко полази за пео до Мјесеца!...
њим.
Медо потрчи са сцене.
БРАНКО: Попричекај, сјенка
МЕДО: ... Ехеј, људи, звјери!
је ми је у бјежанији заостала! Неће Човјек се на мраву попео до
ме моћи пронаћи!
Мјесеца!... Чујете ли?! ... Мрав и
Заустављају се на корак до врха. човјек су на Мјесецу! ... Ехеј, људи!...
Ехеј, звјери!...
МРАВ: Ево нас!
Мрав виче одозго.
БРАНКО (тек тад схвати):
МРАВ: Оче, ево ме овдје! Не
Мјесече! Спасиоче!
стрепи, у добром сам друштву!
МРАВ: Можеш ли га домаши- И високо сам, више но што је и
ти?
један мрав био!
БРАНКО: Ако ми је дјед тако
Медо се враћа, у пратњи остарекао, мора бити да могу.
лих звјери.
Бранко пружа грабље. Пењу
ДИВЉА СВИЊА (Тигру): Опет
се до врха бријега, тако да их ти је Медо закрњосао у неком
завјеса покрије.
јарку те нам је своје кошмаре наБРАНКО: Још мало ми фали! причао!
МРАВ: Попни ми се на рамена!
Под бријег долази Медо. Осврће
се око себе.

Застају под брдом и Мјесецом.
ВУК: Медо истину збори!
ДИВЉА СВИЊА: Да пуцамо?
ЛИЈА: У Мјесец?
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ДИВЉА СВИЊА: Тигар га је
ВУК: Нема створа који нам се
двапут убио!
неће смијати. Страшна војска, на
Мјесец је пошла.
ТИГАР: Не будали.
МЕДО: Не може се Мјесец
убити.

ЛИЈА: Лијепо ли је тамо горе!

Невољно полазе за Тигром и
ДИВЉА СВИЊА: А да га при- Дивљом Свињом, брундајућу
успут.
волимо за нашу ствар?
МЕДО: Сад нас може у књиге
ЛИЈА: Бива то, глава у кланцу,
ноге на вранцу. Како ће те Мјесец турати колико му воља.
чути?
ВУК: Ако! Нема га горе ко
ДИВЉА СВИЊА: Дочекаћемо читати.
га на крају шуме, када наредне
ЛИЈА: Нема. До онога ко у
ноћи буде из ње узлетао!
Мјесец погледа.
Сви гледају у Тигра, очекујући
Одлазе. Мјесец забљешти и
одлуку.
обасја публику.
ТИГАР: Ако је довољно ниско,
БРАНКО (са Мјесеца): Зијо,
можда га и могу нанишанити. друже мој, Диздаревићу! Ево ме
опет у башти боје сљезове! Зијо,
Пођимо!
Тигар пође и Дивља Свиња за овдје је сигурно за нас! Мјесечина
њим. Вук, Лија и Медо заостају. се не може посјећи, нити
устријелити! Зијо! Ево наших
Гледају ка Мјесецу.
насмијаних зора и тужних сутоВУК (Меди): Што не задржа
на!
тајну за себе?
Спушта се завјеса.

МЕДО: Омакло ми се.

Крај
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Индекс имена
Андрић, Иво - 22
Афрић, Вјекослав - 15

Драгутиновић, Божидар - 24
Дучић, Јован - 101

Бајалица, Димитрије - 15
Бакотић, Јозо - 15, 16, 21
Балабан, Драгутин Бајка - 103
Бањац, Мира - 103
Бјеловук, Стеван П. - 28
Блажевић, Стјепан - 15
Бојковић, Светлана - 103
Бучек, Вацлав - 14
Буџић, Јован - 103

Ђерић, Зоран - 101, 108

Винтерхалтер, Вилко - 22
Витезовић, Милован - 103
Вучковић, Аљоша - 103

Јиранек, Јосип - 15, 28
Јовановић, Царка - 21
Јуринчић, Нико - 22

Гајица, Илија - 107, 155
Глишић, Наташа - 108

Кандић, Борис - 17
Кецман, Лука - 7, 97
Ковачевић, Душан - 103
Ковачевић, Урош - 18, 23
Којовић Тепић, Јелена - 108
Колашинац, Станко - 21

Дебељак, Грета - 28
Дивац, Соња - 103
Дивљак, Тихомир - 103

Зељковић, Владо - 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Зељковић, Гавро - 18
Зељковић, Мара - 11, 13, 18, 20
Зељковић, Петар - 18
Зељковић, Рајко - 12
Зељковић, Светислав - 12
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Кољевић, Ђоко - 18
Косић, Васо - 14, 20
Костић, Милорад - 27, 28, 30, 31,
97, 98, 99
Кочић, Петар - 9, 21, 22, 27
Краљ, Милица - 103
Краљ, Петар - 101, 102, 103, 104
Крижанец, Душко - 24
Куленовић, Скендер - 21, 22
Кулијер, Бланка - 21
Куншт, Марјан - 21
Лазаревић, Предраг Гуго - 7, 8, 9,
17, 27, 97, 99
Лазаревић Тодор - 8
Латингер, Луцијан - 24
Лаурел, Стан - 24
Лешић, Јосип - 27
Ливњаковић Смиљанић, Татјана
- 15
Лукић, Александар Саја - 103
Мажар, Драго - 28
Мажар, Жижа - 21
Малетин, Марко - 19
Миличевић, Никола - 20
Милосављевић, Светислав Тиса 12, 13, 27
Милошевић, Владо - 15
Милуновић, Љубисав, Љуба - 103
Мирковић, Мирослав Буца - 103
Михаиловић, Милан Цаци - 103
Мојаш, Перо - 24
Момчиловић, Душко - 11
Мурадбеговић, Ахмет - 21
Недић, Боривоје - 29
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Недић, Добривоје - 14
Нушић, Бранислав - 9, 97
Одавић, Ристо - 97
Ојданић Драгаш, Мирјана - 107
Павловић, Јелена - 103
Павловић, Косана - 14
Павловић, Мара - 14, 15, 16, 17
Павловић, Оливера - 17
Панић, Анита - 101, 102
Пејновић, Јулија - 15
Перишић, Предраг - 103
Перовић, Лепа - 22
Петровић, Роман - 20
Плецити, Јарослав - 15, 16
Путник, Радомир - 103
Раденковић, Добривоје - 14
Раденковић, Душан - 11, 12, 14, 18
Рисојевић, Ранко - 11
Роботић, Мартин - 28, 30
Смиљанић, Радмила - 15
Станиславски, Константин - 19
Станић, Тихомир - 103
Стојановић, Душан - 103
Стојковић, Александар Пикси 103, 104
Стојковић, Олга - 103
Тержан, Ивка - 21
Теслић, Петар Пит - 103
Тривић, Љубомир - 23
Ћејван, Мухамед - 21
Ћирилов, Јован - 103

ИНДЕКС ИМЕНА

Ћопић, Бранко - 15, 16, 18, 23, 107,
155, 156
Фехимовић, Мирза - 108, 109
Харди, Оливер - 24
Хашек, Јарослав - 24

Црвенчанин, Вера - 23
Швабић, Будимир - 97
Шимшић, Зоран - 103

Шкрбић, Рајко - 103
Шукало, Младен - 19, 27
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Часопис за аудио-визуелне
умјетности (позориште, филм,
радио и телевизија) објављује
оригиналне научне радове, прегледне и стручне чланке у којима
се излажу идеје и ставови о
најзначајнијим проблемима у
наведеним областима. У тематику часописа уклапају се и радови
у којима се разматрају шири
теоријски проблеми интердисциплинарног карактера, који су
значајни за научне области које
се изучавају на академијама драмских умјетности и сродним факултетима, укључујући и методолошке и дидактичке (методичке) проблеме.
С обзиром на структуру и потребе, поједини бројеви часописа

могу бити штампани и као тематски, у којима би начелно били
елаборисани шири теоријски проблеми, резултати неког значајнијег
истраживања, или радови са научних и стручних скупова и расправа.
Објављени радови се не хонораришу. Аутор добија примјерак
броја часописа у којем је његов
рад објављен. Рецензију свих чланака пристиглих у редакцију врше
два рецензента које одређује уредништво.
Прије слања својих радова,
аутори су дужни да задовоље
сљедеће услове:
• Наслов рукописа треба да буде
кратак и јасан и да одражава и
афирмише садржај;
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• Рукопис треба да садржи реформи, писан у Wordu
зиме (100 до 250 ријечи) у којем
(ћириличним или латиничним
аутор истиче суштину основних
„Times New Roman“ фонтом, са
идеја и ставова о питањима која
повећаним проредом (18 pt) и
се разматрају о чланку, кључне
размаком између параграфа (6
ријечи на српском (до 10 ријечи),
pt before, и 6 pt after), при чему
апстракт и кључне ријечи на
први ред параграфа треба да
енглеском језику, кратак увод
буде увучен 0,5 инча или 1,25
у постављени проблем, разцм. Величину слова треба пораду (главни дио), закључак и
десити на 12, а све маргине
списак коришћене литературе;
(горе, доље, лијево и десно)
• Чланак треба да посједује језичко
треба да буду по један инч (око
и стилско јединство, да буде
2,5 цм);
логички систематизован, са • Прилоге рукопису (шеме, скице,
јасним исказима и аргументиграфиконе) потребно је нацртати
ма, уз коректну употребу нау неком од компјутерских проучне и стручне терминологије
грама, или, изузетно, тушем на
и без података усмјерених на
пасусу. Све податке који нису
компромитацију (рушење дигнеопходни у цртежу, или га
нитета) личности и службеног
оптерећују, потребно је ставити
(повјерљивог карактера);
у легенду. Словне и бројчане
• Дужи текст подразумијева
ознаке на истом цртежу морају
одговарајуће поднаслове, као
бити исте величине, а физичке
и коришћење курзива, или
величине треба изражавати у
подвучених ријечи и реченица;
мјерним јединицама међународног
• Обим чланка не би требало да
система означавања (SI);
буде краћи од једног ауторског • Страна имена је потребно фотабака (30.000 карактера,
нетски транскрибовати у склаукључујући и размак између
ду са правилима правописа
ријечи и фусноте), нити дужи
српског језика, при чему се
од два ауторска табака;
приликом њиховог првог јављања
• Рукопис се доставља редакцији
у тексту, у загради наводи њихов
часописа у два примјерка, на
изворни облик;
формату А4, или у електронској
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• Документациона подлога (ци(или прво слово имена) аутора,
тати, напомене, библиографија)
назив дјела, назив издавача,
треба да садрже основне помјесто и годину публиковања
и, по потреби, страницу;
датке довољне за упућивање
читалаца на коришћене изворе. • Уз рукопис, аутор је у обавези
Ауторима препоручујемо Харда пошаље своје податке: име
вард стил, или Чикаго, али
и презиме, звање, тачну адресу,
прихватамо и друге коректно
електронску адресу, контакт
коришћене системе.
телефон, институцију и функцију
• Библиографска јединица у
коју у њој обавља;
фусноти (без обзира на • Рукописи се достављају на једну
коришћени реферативни систем)
од наведених адреса:
треба да садржи: презиме и име
Народно позориште РС
Краља Петра I Карађорђевића 78
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина,
или
Академија умјетности Бања Лука
Булевар војводе Петра Бојовића 1а
78000 Бања Лука
Република Српска
Босна и Херцеговина,

са назнаком „За уредништво часописа“.
Контакт телефон је
+38765/722-466;
Сви текстови достављени
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