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“ Херакле је, по Атинином савету, натерао Хидру да се 

појави, пецкајући је пламеним стрелама а затим задржао 

дах све док је није дочепао. Али, чудовиште му се уви око 

ногу, настојећи да га савлада. Херакле је узалуд ударао 

батином по њеним главама; чим би једну смрскао, одмах 

би на том месту израсле две-три нове…” 

 

( “ Грчки митови”, Роберт Гревс ) 
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1.ЕНТ.УРОШЕВ СТАН.ДАН 

Простран, модеран стан са великим прозорима. Дневна соба је спојена са 

кухињом.У дневној соби доминирају телевизор, кожне фотеље, стаклени сточић, 

колица са пићем смештеним у огроман глобус. На зиду је календар A.D.HYDRA за 

2004.годину, са знаком фирме: троглавим змајем који заштитнички стоји изнад 

златних слова фирме.Црвеним квадратићем је означен датум-пети октобар. 
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Даљински управљач је у  кесици од провидне пластике.Пуши се кафа у шољи коју 

држи, на троседу, у дневној соби, СВЕТЛАНА , девојка од 23 године, привлачна 

фарбана плавуша великих ,помало неуротичних, бледоплавих очију. Носи гаћице и 

мајицу, има бунован израз на лицу, ноге је подигла на стаклени сточић, пепео 

“Марлбора” тресе у огромну кристалну пикслу, мења канале. Долази УРОШ, 28 

година, средње висине, мршав, кратке тамне косе, са овалним наочарима мале 

диоптрије, лежерно закопчава последње дугме кошуље и намешта чвор на кравати  

док улази у собу а затим  брзо скида бокал са кафом и сипа у шољу. Насмеши се 

Светлани. Светлана му се уморно осмехне. Пољубе се, кратко. Урош, 

закопчавајући свој “Ролекс”, седа до Светлане. На екрану се појављује  призор 

састанка Српске либерал-деморатске странке на којем Урош испод велике 

страначке  заставе странке тамно-тегет боје са златним словима механички подиже 

руку.  

 

СПИКЕР (ОФ): 

Поставља се питање да ли ће на Конгресу најављеном за 15.октобар позицију 

садашњег врха владајуће Српске Либерал-Демократске Странке угрозити крило 

које предводи Братислав Петровић који обећава да ће реформисати странку. 

 

На екрану се пред микрофоном, у фоајеу Скупштине, појављује ПЕТРОВИЋ, 30 

година, висок, мршав, помало повијен, јаки зуби, издужено лице, правоугаоне 

наочаре. 

ПЕТРОВИЋ: 

Крајње је време да се странка ослободи људи прошлости који су нас преплавили у 

последње четири године.Невероватно је да су исти они који су 1999.године 

ликовали због убиства  председника наше странке Мирковића данас, уз помоћ дела 

Главног одбора, запосели многе    функције у странци. 

УРОШ: 

Промени то.  
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На екрану је снимак састанка у A. D. HYDRA на којем Урош такође механички 

гласа . Светлана промени канал и на TV JOY се појави Светлана у кловновском 

комплету (њено име је Кловнијела)  поред црвеног застора иза којег је   помало 

карикатурални мишолики лутак- Пацко. Сладуњава дечија музика, оф. 

 

СВЕТЛАНА: 

Ево сам ја! 

 

Урош послушно седа поред ње.Кловнијела шири очи и гледа у правцу публике па у 

правцу Пацка. 

КЛОВНИЈЕЛА (детињасто): 

А шта ти Пацко радиш кад се пробудиш? 

ПАЦКО: 

Ја сањам. 

КЛОВНИЈЕЛА: 

Како сањаш? 

ПАЦКО: 

Сањам да спавам. 

Урош нервозно гледа на сат на руци. Светлана и даље са великом пажњом гледа 

дечију емисију. 

КЛОВНИЈЕЛА: 

Е,Пацке,сад си ме баш изнервирао! 

Кловнијела узима огроман чекић и удара Пацкета у главу.Урош устаје. 

СВЕТЛАНА: 

Чекај, сад је баш занимљиво… 

Урош устаје уз тежак уздах и пољуби Светлану, овлаш. 

УРОШ: 

Морам да идем. 

СВЕТЛАНА: 

Ти баш никад не можеш да одгледаш до краја. Уроше, јел ме ти слушаш? 
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Урош намести шаку тако да имитира с њом Пацка. Труди се да говори 

трбухозборачки. 

УРОШ: 

Пацко мора да иде али Пацко те воли. и љуби те овде, и овде , овде… 

СВЕТЛАНА: 

Ниси нормалан! Ха, ха, ха! 

Урош почне да штипа Светлану која се церека а затим штипање прелази у 

миловање.Светлана одложи шољу на ивицу стакленог стола, угаси ТВ за време 

сцене у којој Пацко туче чекићем Кловнијелу и устане.Привије се уз Уроша који је 

већ кренуо према вратима. Лице јој добије мазан израз. 

УРОШ: 

Слушам, слушам 

СВЕТЛАНА: 

Ниси се лепо поздравио са мном. 

Урош се осмехне. 

УРОШ: 

Нисам,а? 

СВЕТЛАНА: 

А-а. 

Дуг пољубац. 

СВЕТЛАНА: 

Хоћеш ли да ми учиниш услугицу? 

УРОШ: 

Реци. 

СВЕТЛАНА: 

Знаш онај конкурс за “Нову шансу” на државној телевизији? 

УРОШ(смешкајући се): 

Јел то неки квиз? 

СВЕТЛАНА: 

Шта ме зезаш!?Знаш да је серија! 

УРОШ: 



 

 

7 

7 

Али,ја тамо  не знам никог...Ја сам економиста. 

 

Светлана кружи прстом по Урошевим грудима. 

 

 

СВЕТЛАНА: 

Економиста који ради у “Хидрином” маркетингу. Добар си са оним продуцентом  

из Забавног програма, знаш онај, у твојој је странци... 

Урошу се накратко скине осмех са лица. 

УРОШ: 

Видећемо. 

Урош кратко пољуби Светлану и оде према вратима. Светлана бесно падне на 

тросед али ногом закачи сточић и шоља се разбије. 

2. ЕНТ. УРОШЕВА КОЛА :ДАН 

Урош седи за воланом свог BMW и пролази Аутокоманду а затим креће према 

Новом Београду, Булеваром ЈНА а затим Аутопутом.Баци поглед на сат. Оф, 

Леонард Коен :”In My Secret Life”.На седишту омот Коеновог CD. Успут пролази 

поред три билборда који рекламирају фирму A.D.HYDRA. На билборду стоји 

натпис, крупним, златним  латиничним словима: КО ЗНА ДА УЗМЕ ТАЈ ЗНА И 

ДА ДАЈЕ. На паноу је фотографија чланова Управног одбора. У крајње левом углу 

је Урош а у средини је корпулентан човек седе браде. У доњем десном углу је знак 

предузећа. Урош кратко погледа свој насмејани лик на билборду а затим своје 

уморне очи у огледалцету изнад волана. 

3.ЕКСТ.ИСПРЕД А.D.HYDRA.ДАН 

 Урош, бацајући дуг, нервозан поглед на сат, трчи уз прилазне степенице фирме, 

смештене у  четвороспратници од белог мермера , са плавим прозорима који уједно 

представљају и зидове канцеларија.Чувар , обучен у униформу која подсећа на 

униформе њујоршких полицајаца седи у стражарској  кућици испред фирме и, 

спазивши Уроша, престаје са читањем “Експреса”, устане и благо се наклони.Урош 

и не обрати пажњу на њега и уђе, гурнувши рото-врата. 

4.ЕНТ.УРОШЕВА ФИРМА.ДАН 
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Урош иде брзим корацима према својој канцеларији која је у дну светлог ходника 

од белог мермера, украшеног гирландама и мозаицима. Прилази му БЛАГОЈЕВИЋ 

,средовечан, просед, помало подбуо, у сивом оделу, једноставном и елегантном. 

Нервозан је, спушта му руку на мишицу. 

БЛАГОЈЕВИЋ: 

Добро јутро, колега. 

УРОШ: 

Добро јутро, Благојевићу. Како сте? 

Урош забринуто погледа Благојевића.У Благојевићевим очима је страх. 

УРОШ: 

Нешто није у реду? 

БЛАГОЈЕВИЋ: 

Шеф.. . 

Прилази им ВИОЛЕТА, висока црнка, оштрих црта лица, косе скупљене у пунђу, у 

сивом пословном комплету. 

БЛАГОЈЕВИЋ: 

Будите спремни. 

ВИОЛЕТА: 

Господине Томановићу... 

Урош се окрене.Благојевић хитро оде низ ходник.Урош погледа за њим. 

УРОШ: 

Да? 

ВИОЛЕТА: 

Господин директор жели да разговара са вама. 

5. ЕНТ. ДИРЕКТОРОВА  КАНЦЕЛАРИЈА .ДАН 

Тежак радни сто од ораховине, витрине са књигама “на метар дрво живота у ћошку 

иза стола ,на столу само телефон и државна и страначка, тамно-тегет са златним 

словима. За столом је ГОЈКОВИЋ, стамен четрдесетогодишњак, црних бркова и 

косе који не одговарају борама на његовом лицу- фарба косу, у сивом листер-

оделу. Отвара катонске кутије са папирима које су на столу. Отварају се врата и у 

канцеларију провири Виолета..Гојковић кратко климне главом. Улази Урош и 
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запањено ,на трен, погледа Гојковића а затим се сабере и намести равнодушан 

израз.Гојковић се широко осмехне и пружа руку Урошу. Урош се млако рукује са 

њим. 

 

ГОЈКОВИЋ (полушаљиво): 

Ау, ала имате стисак!Седните, Томановићу, седните! 

УРОШ: 

Немам времена... 

ГОЈКОВИЋ: 

Почиње вам радно време, а? Не бојте се, стићи ћете. Седните! 

 Урош невољно седа. 

ГОЈКОВИЋ: 

Послужење немам.. Још нисам стигао да се распакујем. Видео сам онај  билборд 

што сте смислили, свуда је мајку му! “Ко зна да узме тај уме и да даје”, јел тако? 

Гојковић потапше Уроша по рамену. 

ГОЈКОВИЋ: 

Лепо је то, лепо 

Загледа се у Уроша. 

ГОЈКОВИЋ: 

Ви се сад питате откуд Гојковић овде. Е па, требало би да знате: ваш шеф је отишао 

у странку на договор. Кажу да је виђен за амбасадора у Чилеу.  Ја сам ту јер тако 

господа из странке желе. 

Гојковић поглади бркове.Смешка се. 

ГОЈКОВИЋ: 

Јесте, био сам ја против господе до преврата, овај, револуције. Били сте бољи, 

победили сте и  ја вас слушам. А зашто? Зато јер сте ви ко и ја- на патриотском 

курсу. 

Гојковићу испадне фасцикла. Падне поред Уроша.Урош се не помери и Гојковић је 

узме. 

ГОЈКОВИЋ: 
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Ми смо сад на истој страни.И ти и ја бранимо нашу земљу од издајника и 

апатридске гамади. Заједно ћемо ми њих… 

УРОШ: 

Где? 

ГОЈКОВИЋ: 

У фиоку где им је и место. 

Гојковић убаци фасциклу у ладицу и  залупи је. 

 

6.ЕНТ.УРОШЕВА КАНЦЕЛАРИЈА.ДАН 

Урош је у канцеларији чији су зидови покривени пано-плочама од плуте за које су 

залепљене и забодене разне адресе и белешке.Поред њих су је и неколико комада 

хартије на којима хидра изгледа као симпатична аждаја из Дизнијевог цртаног 

филма. На столу су телефон, компјутер, факс ,штампач. Урош, нагнут над 

тастатуром, док укуцава податке у компјутер држи телефонску слушалицу испод 

браде. 

УРОШ: 

Хало, Даре? Ја сам, Урош.Аха,нисам ни сео за сто а већ је искрсао неки 

посао.Слушај, морамо да се хитно видимо.У чему је ствар? Па, рецимо да нам је 

стигао ковчег са грофом Дракулом и то препоручено ,од Главног одбора.Важи, .у 

пет, на старом место. Ћао. 

Урош спушта слушалицу а онда настави да ради за компјутером.Застане а затим 

бесно удари по диркама.Компјутер писне. 

7.ЕНТ.БАЗЕН “ТАШМАЈДАН”.ДАН 

У  празном базену пливају “батерфлај”,по дужини, Урош и ДАРЕ 

ФИЛИПОВИЋ,32 године,појава италијанског заводника.На клупи поред базена 

седи КВРГА,позне тридесете,обучен у црно одело,ћелав,крупан,висок два метра.С 

времена на време разлабављује крагну.Даре први стиже до циља где се налази 

излаз са тушевима.Окрене се,ослони лактом на ивицу,и задиханог Уроша пљусне 

са мало воде у лице. 

ДАРЕ: 
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Шта је,испао си из форме? Што не покушаш са чакрама, знаш оно, индијска 

техника? Једна мала,она из рекламе за чоколаду,знаш она?Притсла ми је чакру овде 

и после два сата нисам могао да га спустим. Јао,погледај се какав си!Убиће те тај 

маркетинг у “Хидри”.Требало је ко ја,на време да купиш деонице “Кока-Коле” и од 

тога живиш! 

Урош испљуне нешто воде и ослони се на ивицу базена. 

УРОШ: 

Ти си ми и препоручио да се  запослим у “Хидри”. 

Даре се искези и шмркне.Климне главом Кврги и овај оде. 

ДАРЕ: 

Знам али,опет сам у праву. Фирма ти је дала и масну плату ,и гајбу и кола. Она 

глумица  Светлана ти  дође ко привезак уз кола! Шта би ти још!? 

УРОШ: 

Светлана није привезак! 

Даре се полуподругљиво смешка и потапше уроша по рамену. 

ДАРЕ: 

Океј, није привезак! Зезам се а он… Мислим, ти немаш ништа против оваквог 

живота, а? 

УРОШ: 

Ма,немам ја ништа против тога него... 

ДАРЕ: 

Веруј ми као ортаку са факса,као председнику Извршног одбора,као човеку који те  

увео у странку: Гојковић је завршио своје. 

УРОШ(иронично): 

Завршио је дил са Главним одбором! 

Урош се подигне на ивицу.Даре нервозно залиже косу уназад. 

ДАРЕ: 

Јеси ли ти за Петровићеву фракцију? 

УРОШ: 

Нисам. 

ДАРЕ: 
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 Шта хоће он, револуционарну правду,румунски сценарио: да пуцамо на њих па да 

нас побију ко зечеве!? А шта је било са Мирковићем? Ишао је ђоном на режим и 

добио метак 

 

Урош се стресе и шмркне. 

 

УРОШ: 

 Гојковић  је четвртог октобра тражио од бившег режима да нас повешају за муда 

по Теразијама! 

Даре се подигне и з воде и седне до Уроша. 

ДАРЕ: 

Мислиш да би то урадили?Би курац!Ми смо га узели у странку и у фирму јер зна и 

са људима и ловом а таквих је мало.Јел знаш... 

Прилази им Кврга и даје им два Хајнекен пива. 

ДАРЕ: 

Е,хвала ти Кврга! 

Кврга климне главом и оде до клупе.Куцну се,не гледајући један другог. 

ДАРЕ: 

Јесте да је због пљачке одлежао пет “кврга” али, добар је! 

Јел ти знаш колико је остало празних функција у земљи после револуције? Педесет 

иљада! Еј, бре ,ко ће то да попуни!? Овако , лепо,ми поставимо старе а они нас 

слушају боље него ови наши!    

Урош пије и зури пред себе.Даре то спази. 

ДАРЕ: 

Еј,Уроше!Дај,немој с тим!Слушај,ако нешто зашкрипи ти ми одмах јави!Важи?Ни 

ја не волим ово али,знаш... 

Даре се нагне према Урошу. 

ДАРЕ(шапуће): 

Нисам ја хтео али шеф почиње да слуша Петровића. Стрпи се који дан до конгреса 

странке а онда… 

Урош погледа у правцу Кврге. 
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ДАРЕ: 

Не зури у њега!Мислиш да је он ту да ме штити?Сети се Мирковића…Ако нешто 

буде...Договорили смо се. 

Урош се стресе и кратко климне главом.Даре се одмакне од њега,искези и потегне 

пиво. 

ДАРЕ(гласно): 

Људи су стока:90% се не истушира пре него што уђе у воду,неки чак и пишају 

испод воде.Зато ја... 

Устаје и отпије до краја. 

ДАРЕ: 

...изнајмљујем овај базен.Ал то није то.Има да саградим један овакав. 

Даре се сагне и помогне Урошу да устане. 

ДАРЕ: 

Сав си се смрзо.Ајдемо на неку жестину,ја плаћам! 

Крену према излазу,поред тушева. 

8.ЕНТ.СТЕПЕНИЦЕ ГОРДАНИНЕ ЗГРАДЕ.НОЋ 

Ходник је полумрачан јер нема сијалица на почетку сваког спрата,зидови ишарани 

графитима,степенице прљаве.Урош се,накрцан кесама пуним намирница,пење до 

стана своје мајке.Обе руке су му заузете.Наслања се раменом на звонце на вратима 

на којим пише,на парчету папира залепљеном за врата:”Томановић”.Врата отвара 

ГОРДАНА,50 година,мршава,проседа,у бледоружичастом радном оделу .На џепу 

блузе  пише: Унитекстил. 

ГОРДАНА: 

Сине,ниси требао... 

УРОШ: 

Требао сам. 

Гордана отвара врата широм и Урош улази у стан. 

9.ЕНТ.ДНЕВНА СОБА ГОРДАНИНОГ СТАНА.НОЋ 

Гордана и Урош седе за столом.Пред њима су шољице испијене кафе и 

џезва.Гледају у шољице,замишљени су. 

УРОШ: 
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Ниси скинула униформу. 

Гордана помало стидљиво слегне раменима. 

ГОРДАНА: 

Заборавила,шта ћеш.Тражио те с посла Благојевић.Фин човек. 

Урош климне главом.Ћуте. 

УРОШ: 

Е,да не заборавим... 

Урош посеже за новчаником и вади две новчанице од по сто еура. Гордана покуша 

да га заустави руком. 

ГОРДАНА: 

Немој, стигла ми је јуче плата. 

УРОШ: 

Пусти ти то.... 

Урош ставља новац мајци у длан и склопи га. 

ГОРДАНА: 

Исти Дејан!Хоће те новац. 

Урош се прене и збуњено погледа мајку. 

УРОШ: 

Јел нешто лоше што сам на оца? 

Гордана се прекрсти. 

ГОРДАНА: 

Сачувај Боже!А на кога би био? 

УРОШ: 

То што је он због привредног криминала збрисао у Америку,то је његова ствар! 

ГОРДАНА: 

Извини сине,ти си свој новац поштено зарадио. 

Гледају се кратко,без речи. 

 УРОШ: 

А како другачије? 

Гордана устаје. 

ГОРДАНА: 
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Хоћеш да погледаш собу?Рекао си да хоћеш да покупиш неке ствари... 

10.ЕНТ.УРОШЕВА СОБА.НОЋ 

Мала соба, украшена постерима ОТПОРА и Српске либерал-демократске странке и 

плакетом студента генерације Економског факултета 1999.године. Грејалица, 

орман, писаћи сто, столица, на столу оловка и свеска, као да неко ту и даље 

живи.Урош отвара ладицу,извлачи албум са сликама, листа га, фотографије 

демонстрација, сукоба са полицијом ,фотографија на којој не Урош са групом 

студената, изнад њих натпис: ОТПОР-ДО ПОБЕДЕ! .Поред њега висок, блед, 

смеђокос младић у плавој јакни, полуиронично искежен, ГОРАН. 

УРОШ: 

Горан! 

Урош погледа на сат и изјури из собе. 

11.ЕНТ.МОНТАЖА ТВ КБЦ.НОЋ 

Горан седи у монтажи и премотава, досађујући се, напред-назад призор 

инаугурације Војислава Коштунице за председника СРЈ. Подигао је ноге на пулт. 

Обучен је у одећу са слике. Улази Урош, без куцања. 

ГОРАН: 

Где си ти, јеботе?! 

УРОШ: 

Извини,имао сам нека посла... 

ГОРАН: 

Па да, ти си подвојена личност:један човек а пет функција! 

Горан скида ноге са пулта и устаје.Урош се насмеши. 

УРОШ: 

Ајдемо на пиће. Ја частим. 

ГОРАН: 

Па, кад си већ запео..... 

Горан заустави траку на месту кад Коштуница вади говор из свог џепа. 

12.ЕНТ.КАФИЋ” ЕЛДОРАДО”.НОЋ 

Ентеријер кафића подсећа на салуне Дивљег Запада крајем 19.века.МЛАДИЋ и 

ДЕВОЈКА прекопута Горана и Уроша,обучени елегантно,као и други гости  пуног 
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кафића,зуре у Горана и сашаптавају се.Девојка се кикоће.Горан и Урош пију 

“Хајнекен” пиво.”Паметни и књишки људи”, Азра, оф. 

УРОШ: 

Не обраћај пажњу. 

 

ГОРАН: 

Сад сам новинар.Не могу а да не приметим те ствари. 

Урош слегне раменима. 

УРОШ: 

Како ти? 

ГОРАН: 

Заглавио сам се на Драмском.Никако да изрежирам дипломски филм а они моји  

маторци су посенилили пре  времена.Мало- мало па забораве да ми пошаљу лову из 

Трстеника. 

УРОШ: 

Значи,све по старом? 

ГОРАН: 

Аха.Сведоци нестају,новинаре убијају,пљачка се...Ево и твоја фирма. 

УРОШ: 

Шта моја фирма? 

ГОРАН: 

Купите пропалу фирму,отпустите све,препродате је стренџерима.Све по закону, 

легално и легитимно! Зато се и зовете “Хидра”-неухватљиви сте! Ваш знак  је змај 

јел тако? 

УРОШ: 

Да? 

ГОРАН: 

Хидра није змај, који представља заштитника већ ала која гута све пред собом. Ако 

ми не верујеш прочитај у гршкој митологији! Хидра, какво име за фирму! Не, 

стварно ми ниси јасан… 
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 Урош намести наочаре на врху носа и заузме позу као да ће држати политички 

говор. 

УРОШ: 

Јао, немој опет ту причу: те како сам се зајебао што сам ушао у странку уместо да 

сам остао изван свега, те како заваравам сам себе, те како сам ја заслужио али то 

што ја имам није природно јер нико мојих година нема што ја имам… 

Горан пали цигарету. 

ГОРАН: 

Отпуштате људе. 

 

УРОШ: 

И дајемо им отпремнине да се снађу. Шта је ту лоше? Ти знаш да промене морају 

да крену однекле! 

 

ГОРАН: 

Да,са погрешне стране. Пази, то са отпремнинанама јесте тачно али кад то 

регулише неко као онај твој Гојковић... 

УРОШ: 

Који мој? 

ГОРАН: 

Јел у твојој странци? Јел у твојој фирми? 

УРОШ/плане/: 

А шта би ти? Румунски метод?! Ако мислиш... 

Урош застане усред реченице. 

ГОРАН: 

Ти не верујеш у то што си рекао. Слушај, ја ти ово не би ни говорио да не мислим 

да си добар дечко и да можеш да се ишчупаш из тог срања. 

Горан устаје и облачи јакну. 

УРОШ: 

Чекај,бре... 

ГОРАН: 
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Извини,али ово место је мало превише фенси за мене.Е,да!Погледај моју 

емисију,репризираће је после поноћи. 

Горан одлази и у пролазу закачи Младића по рамену.Урош сипа пиво у чашу и 

испија наискап. 

13.ЕКСТ.ПАРКИНГ ИСПРЕД САВЕЗНЕ СКУПШТИНЕ.НОЋ 

Урош,припит, прилази својим колима,вади кључеве и искључи аларм.Покушава 

три пута,безуспешно,да стави кључ у браву.Отхукне и крене пешке према Тргу 

Николе Пашића. 

14.ЕКСТ.ТРГ РЕПУБЛИКЕ.НОЋ 

Урош пролази поред младих парова,пролазника.Неки од њих га препознају и брзо 

скрећу поглед,убрзавају корак.ЈЕКА ДЕМОНСТРАЦИЈА,ОФ.Урош застане,стресе 

се и настави даље. 

15.ЕНТ.УРОШЕВ СТАН.НОЋ 

Урош стоји пред телевизором и ,гледајући призор на екрану,вади флашу вискија из 

“глобуса”.Пије из флаше.На екрану је плави знак ТВ КБЦ.Призори препада групе 

полицајаца на неколико “отпораша” испред Филолошког факултета.Један од 

полицајаца је зграбио Уроша,обученог у сиву” монт” јакну и немилице га туче 

пендреком.ПОЛИЦАЈАЦ је висок,крупан,има необично ситне очи,”јеж” 

фризуру.Ова слика се смењује са Гојковићевим појављивањем на конференцији за 

новинаре.Седи сам,иза њега је огромни црвени плакатса белим кругом и ружом у 

њему  иза себе. 

ГОРАН(оф): 

Време које је наступило после фамозног петог октобра донело је и  чудне савезе 

пређашњих најљућих противника.Тако је у фирми у којој ради Урош Томановић, 

један од лидера ОТПОРА , сурово претучен у току једне полицијске заседе, на 

место шефа дошао Драгутин Гојковић који је у то време изјавио... 

ГОЈКОВИЋ: 

Свако ко је изашао на улицу знао је шта га чека и то је и добио!Па шта ви 

мислите... 

Гојковић се саркастично осмехне и тобож добронамерно рашири руке. 

ГОЈКОВИЋ: 
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...господо протестанти,да свако може да крши закон како му се ћефне? Нема 

оправдања ни опроста за оне који се огреше о ред и закон па макар то били и наши 

вечити академци! 

Снимак замрачене улице у којој полицајци покушавају да покрију тело 

МИРКОВИЋА, крупног средовечног мушкарца који лежи на плочнику изрешетан 

Један од полицајаца показује према камери  и иде намргођен ка њој. 

ГОРАН(оф): 

Остало је  међу многима неразјашњено, четири године након демократских 

промена, и убиство Мирослава Мирковића, некадашњег председника Српске 

Либерал Демократске Странке.Сумња се на Богдана Нешића, једног од челника 

Државне безбедности који је нестао након доласка опозиције на власт.Сумња се да 

је уточиште нашао у Тувинској Републици…     

Урош гаси телевизор и наставља да пије у мраку. 

16.ЕНТ.WC A.D.HYDRA.ДАН 

Урош умива своје убледело лице,испод капака су му искочили капилари.Вади 

таблету из џепа и гута је а затим попије мало воде.Иза њега се појављује 

Благојевић. 

БЛАГОЈЕВИЋ(смешкајући се): 

Буран ноћни живот,колега? 

Урош не одговара,укључује апарат за сушење руку. 

БЛАГОЈЕВИЋ: 

Рекли су ми да вас позовем на састанак Управног одбора. 

УРОШ: 

Зар то није следећег четвртка? 

БЛАГОЈЕВИЋ;: 

Знате како је,нови директор... 

Благојевић слегне раменима. 

УРОШ: 

Ево,сад ћу. 

БЛАГОЈЕВИЋ: 

Будите опрезни. 
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Благојевић крене према вратима. 

УРОШ: 

Зашто то мени кажете? 

Благојевић затвара врата. 

17.ЕНТ.САЛА ЗА САСТАНКЕ A.D.HYDRA.ДАН 

Урош улази у салу за састанке,елегатну просторију са седам фотеља поред великог 

стола за чијим челом,усиљено добро расположен,седи Гојковић.Благојевић седи 

поред Гојковића и најсмиренији је од седам чланова Управног одбора који или 

пуше,или добују прстима по столу.Светлост која пролази кроз стакла ода пода до 

простора на тренутак заслепи Уроша у тренутку кад улази у просторију.За сваким 

столом је фасцикла са логом фирме на њој. 

УРОШ/заклањајући се од Сунца/: 

Извињавам се што касним... 

ГОЈКОВИЋ: 

И ја сам био у тим годинама,је ли? 

Гојковић усиљено другарски гурне лактом Благојевића. Урош седа и отвара 

фасциклу. Примећује да је нико други није отворио.Први документ је насловљен са 

“Уговор о куповини “Унитекстила”. Све је запечаћено и потписано потписима 

Гојковића и Перића,директора “Унитекстила”.Запањено погледа у Гојковића. 

ГОЈКОВИЋ: 

Документа која сте добили не треба разматрати,то смо се већ договорили... 

Урош погледа СПАЛАЈКОВИЋА,мршавог 50 годишњака дугог носа који седи 

испред њега али он обори поглед. 

УРОШ: 

Спалајковићу,јесте ли прочитали... 

ГОЈКОВИЋ: 

Господине Томановићу,да ли је све у реду? 

Урош погледа у Благојевића који му климне главом. 

УРОШ: 

Све је у реду. 

ГОЈКОВИЋ: 
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Онда,да почнемо... Зуцка се о томе како је сумњиво да нико осим нас неће да купи 

Унитекстил на тендеру.Знате и да се прича о неким интервенцијама “одозго” и шта 

ти ја знам чему.Пустите то!Цифра коју смо понудили директору је  такорећи 

мизерна: сто хиљадa евра!Што се купаца тиче,господин Рафаел Кунтарис,власник 

фирме “Кунтако”је веома заинтересован за “Унитекстил”.Без радника, наравно! 

Пазите, паре које смо трошили на отпремнину остају у фирми. А, шта кажете? 

Гојковић погледа Спалајковића који се стресе. РАДИЋ, пуначки 

шездесетогодишњак који седи до Спалајковића ,врти оловку кроз прсте. 

ГОЈКОВИЋ: 

Дакле,јел има неко шта а каже?За?Против?Суздржан? 

Пауза. 

 

ГОЈКОВИЋ: 

Сви јунаци ником поникоше?Па зар треба да вас терам господо да својој фирми и 

себи донесете пет  милиона евра?Ко је за? 

Сви, готово механички, подигну руке.Урош за трен оклева али му Благојевић 

климне и он подигне руку. 

18.ЕНТ.УРОШЕВА КАНЦЕЛАРИЈА.ДАН 

Урош крене да окреће бројеве на свом канцеларијском телефону али се онда 

предомисли и извади мобилни и почне да укуцава бројеве. 

УРОШ: 

Ало,Даре?!Да,гласао сам “за”.Што питаш?Слушај,мојој кеви ће затребати посао у 

струци па...Знам да могу али она неће да прима милостињу.Где?Сутра,у 

позоришту?Океј,донећу њену радну књижицу.Ћао. 

Урош искључи телефон. 

19.ЕНТ.ГОРДАНИНА ЗГРАДА,ХОДНИК.ДАН 

Урош нервозно звони на вратима.Гордана отвара врата,изненађена. 

ГОРДАНА: 

Сине,откуд ти? 

УРОШ: 

Заборавио сам да покупим оне ствари од јуче. 
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20.ЕНТ.ГОРДАНИНА ДНЕВНА СОБА.ДАН 

Урош отвара витрину,претура по стварима. 

ГОРДАНА: 

Јел ово тражиш? 

Гордана држи своју радну књижицу. 

УРОШ: 

Откуд... 

ГОРДАНА: 

Сазнали смо данас.Не знам како си... 

Гордана обрише сузу. 

 

 

ГОРДАНА: 

Како си могао да то урадиш?Да си само мене избацио са посла него и онолике 

жене...Нису нам дали ни пет пишљивих пара! 

УРОШ: 

Чекај, могу да ти нађем радно место.... 

Гордана се измакне. 

ГОРДАНА: 

Хвала ти сине.Мени помоћ не треба. 

 Урош стоји,гледа је без речи.Одлази. 

21.ЕНТ.УРОШЕВ СТАН.НОЋ 

Стан је у мраку.Светли само жар Светланине цигарете.Светлана је у уској,краткој 

црној хаљини.Улази Урош.Пали светло 

УРОШ: 

Откуд ти овде? 

Светлана устаје,прилази му. 

СВЕТЛАНА: 

Није ти драго што ме видиш? 

Светлана затеченом Урошу откопачава панталоне.Погледа надоле. 

СВЕТЛАНА(смешкајући се): 
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Нећеш да кажеш али видим да јесте. 

22.ЕНТ.УРОШЕВ СТАН.НОЋ 

Светлана и Урош леже на поду,голи и знојави.Светлана повуче дим  цигарете а 

затим пољуби Уроша у уста.Урош се закашље. 

УРОШ: 

То је било изненађење. 

Урош укључује CD, »Try A Little Tenderness«,Ottis Reding. 

СВЕТЛАНА: 

Шта то?Дим или моја посета? 

УРОШ: 

Обоје. 

Светлана се привије уз Уроша.Урош се на трен замисли. 

СВЕТЛАНА: 

Шта је сад? 

УРОШ: 

Ништа,баш ништа. 

Светлана устаје,облачи хаљину. 

СВЕТЛАНА: 

Хоћеш кафу?Јао,извини,поломила сам ти шољу. 

Урош дубоко уздахне. 

СВЕТЛАНА: 

Не љутиш се? 

Урош одмахне главом и загрли је.Светлана се сагне и овлаш га пољуби. 

СВЕТЛАНА: 

Јеси ли га питао? 

УРОШ: 

Кога? 

СВЕТЛАНА: 

Знаш,оног из твоје странке,из Забавног програма... 

Урош је погледа збуњено а затим стави наочаре на нос. 

УРОШ: 
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Ма,не знам га! 

СВЕТЛАНА: 

Знаш али нећеш! 

УРОШ: 

Очекујеш од мене да мувам? 

СВЕТЛАНА: 

Јао,стварно си… 

Светлана се отме из његовог загрљаја. 

СВЕТЛАНА: 

Јел ти мислиш да ја не знам да глумим? 

УРОШ: 

Дај,најбоља си! Рекао сам ти… 

СВЕТЛАНА: 

Па где је онда превара?Стално играм у неким срањима а неке са ђаном ко шубара 

добијају главне улоге! 

Урош покуша да устане али га Светлана привуче. 

СВЕТЛАНА: 

Мислиш да сам срећна што нон-стоп причам с оним пацовом? Нисам! Глумим да 

јесам али јутрос сам укапирала да имам двадесет и пет и да ако се нешто крупно не 

догоди, неће ме бити, капираш? 

Урош  се отргне и уморно устане. 

УРОШ: 

Иди на аудицију.Проћи ћеш ако си најбоља. 

СВЕТЛАНА: 

И ти си прошао јер си био најбољи. 

Урош облачи панталоне. 

УРОШ: 

Да, због тога сам прошао и, јесте, радим ко црнац, и јесте: због тога имам све ово! 

СВЕТЛАНА: 

Много си ми поштен а данас… 

УРОШ: 
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Ајде,реци!Шта данас? 

СВЕТЛАНА: 

Отпустио си рођену кеву,дебилу! 

Светлана увређено изађе из собе и залупи вратима. 

23.ЕКСТ.ИСПРЕД A.D.HYDRA.ДАН 

Гојковић покушава да уђе у зграду али му пут пресеку Горан и његов КАМЕРМАН, 

25 година, кратко ошишан,црн,са качкетом окренутим наопачке.Чувар устане у 

својој кућици али му Гојковић да руком знак да седне. 

ГОРАН: 

Господине Гојковићу,како објашњавате чињеницу да сте купили фирму у којој 

ради сто педесет радника  за само две стотине хиљада марака? 

Гојковић се измакне у страну и покушава да прође.Горан му загради пут. 

 ГОЈКОВИЋ: 

Немам коментара. 

ГОРАН: 

Да ли знате да су радници “Унитекстила” за подне заказали штрајк испред ваше 

фирме? 

ГОЈКОВИЋ: 

Немам коментара. 

Гојковић покушава да прође. 

ГОРАН: 

Како коментаришете чињеницу да је Петровићево крило странке тражило хитно 

заседање оба одбора поводом случаја ”Унитекстил”? 

ГОЈКОВИЋ: 

А да ли би ви могли да  се померите? 

ГОРАН. 

А да ли би ви могли да одговорите какво је то акционарско друштво које чини само 

седам акционара који воде Управни одбор? 

ГОЈКОВИЋ: 

Законом није одређен број акционара.Слушајте,све ћу вам објаснити али прво 

склоните камеру! 
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ГОРАН: 

У реду. 

Горан климне камерману а затим крене за Гојковићем у страну,према вратима. 

ГОЈКОВИЋ: 

Рећи  ћу вам али,прво ви мени одговорите на једно питање. 

ГОРАН: 

Да? 

ГОЈКОВИЋ: 

Реците ми,како то да сте само ви дошли да ме интервјуишете? 

Горан га погледа у неверици. 

ГОРАН: 

Сами смо,па шта? 

Гојковић потцењивачки потапше Горана по рамену. 

ГОЈКОВИЋ: 

Баш тако.Сам си,маму ти јебем издајничку. 

Гојковић улази у зграду и оставља Горана. Горан слегне раменима камерману.Уз 

степенице долази Урош али,чим спази Горана,скрене иза ћошка. Горан га спази док 

замиче. 

24.ЕНТ.УРОШЕВА КАНЦЕЛАРИЈА.ДАН 

Урош покушава да се концентрише на рад на компјутеру.ПИШТАЉКЕ И 

БУБЊАЊЕ,оф.Уздахне и нервозно устане од стола.Гледа кроз 

прозор.Демонстранти су испод прозора ,углавном жене у ружичастим 

униформама,дувају у пиштаљке.Међу њима је Гордана.У канцеларију улази 

Виолета. 

ВИОЛЕТА: 

Зове вас шеф. 

Урош се тргне. 

УРОШ: 

Ево,долазим. 

25.ЕНТ.ДИРЕКТОРОВА КАНЦЕЛАРИЈА.ДАН 
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Урош улази у канцеларију.ПИШТАЉКЕ И БУБЊАЊЕ,оф.Шеф стоји и гледа доле 

иза подигнутог краја завесе. 

ГОЈКОВИЋ: 

Јел видиш Томановићу.. 

Гојковић се добродушно насмеши. 

ГОЈКОВИЋ: 

...да је лакше звиждати него бити извиждан. Ово сам лепо цитирао, а? Твој говор, 

пред изборе двехиљадите… 

Урош затвара врата. 

УРОШ: 

Откуд се сећате… 

ГОЈКОВИЋ: 

Седни,седни! 

УРОШ: 

Зашто сте ме звали? 

ГОЈКОВИЋ: 

Томановићу,да ли имаш неке проблеме? 

УРОШ: 

Откуд то? 

ГОЈКОВИЋ: 

Немој тако... 

Гојковић ставља руке у џепове и прилази Урошу. 

ГОЈКОВИЋ: 

...ја само пазим да моје колеге буду добро. 

Гојковић стоји на метар од Уроша и испитивачки га гледа. 

УРОШ: 

Немате разлога да бринете. 

ГОЈКОВИЋ: 

Не бринем ја,Томановићу...Урке!Јел могу да те зовем Урке?Има ко да брине. 

Урош крене према вратима. 

УРОШ: 
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Па онда,кад је све у реду... 

Гојковић му стави руку на раме. 

ГОЈКОВИЋ: 

Кад ти кажеш,сине,кад ти кажеш. 

Урош кратко погледа Гојковића и  изађе из собе. 

26.ЕКСТ.ИСПРЕД TV JOY.ДАН 

Урош паркира кола испред предратне двоспратнице.На великој табли на фасади је 

лого телевизије.Из кола изрази Урош са букетом ружа и бомбоњером. 

27.ЕНТ.ХОДНИК КОД ГАРДЕРОБЕ У TV JOY.ДАН 

Урош долази до врата која су делимично отворена.Погледа кроз процеп. 

28.ЕНТ.ГАРДЕРОБА TV JOY.ДАН 

Собица препуна костима,мусаво четвртасто огледало у дну. ПРОДУЦЕНТ,40 

година,проћелав,косе везане у реп,са пивским стомаком,закопчава 

панталоне.Уморно дише. На поду,на гомили костима,лежи Светлана,гола. Лице јој 

је бледо,безизражајно.Продуцент је леђима окренут огледалу у којем је одраз дела 

Урошевог лица. 

ПРОДУЦЕНТ: 

Уф,ово ја зовем  блиска сарадња продуцента и глумца.Да си ми се раније обратила 

средио бих ти за прву сезону серије.Кад оном из Забавног кажем каква си скочиће 

му патка након двадесет година паузе... 

Продуцент потапше  Светлану по задњици. 

ПРОДУЦЕНТ: 

Честитам,мала,добила си улогу. 

29.ЕНТ.СТУДИО TV JOY.ДАН 

Кловнијела(Светлана) и Пацко програм је у току.Кловнијела је помало затечена и 

више гледа према камерама него према лутану.Сладуњави дечији инструментал,оф. 

КЛОВНИЈЕЛА: 

Ајде,Пацко реци нешто за наше  гледаоце,немој да се стидиш. 

Кловнијела мази Пацка. 

КЛОВНИЈЕЛА: 

Даћу ти пусу а  да ми кажеш шта ти је.Хоћеш? 
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Пацко климне главом.Кловнијела га пољуби. 

ПАЦКО: 

Тужан сам. 

КЛОВНИЈЕЛА: 

А што? 

ПАЦКО: 

Не волим те више.. 

КЛОВНИЈЕЛА: 

А што? 

ПАЦКО: 

Зато што си се креснула са ћелавим продуцентом!Шта  је,јел добро јебе те-ве 

чича,а? 

КЛОВНИЈЕЛА: 

Децо,ја... 

Кловнијела се невешто насмеши и окрене према камерама. 

ПАЦКО: 

А и оном из Забавног има да се дигне патка,први пут од Титове смрти! 

ПРОДУЦЕНТ(Оф): 

Држите га,ово иде уживо! 

Пацко свима покаже средњи прст и одјури иза паравана. 

30.ЕНТ.ЛУТКАРСКА СОБА НА TV JOY.ДАН 

Врата са натписом “Луткарска соба” се тресу од удараца песницама у врата. 

31.ЕКСТ.УЛИЦА.ДАН 

Из Урошевих кола,у пуној брзини,испада лутка-Пацко.ДЕВ0ЈЧИЦА,7 година,узме 

лутку и почне с њом да се игра. 

32.ЕНТ.ПОЗОРИШНИ ФОАЈЕ.НОЋ 

У фоајеу је на паноу плакат представе “Систем” Александра Новаковића.Свечано 

обучени,у фоајеу стоје Филиповић и његова супруга,БРАНКА,висока црнка,22 

године.Размењују осмехе са ЧОВЕКОМ ЗАЛИЗАНЕ КОСЕ И ПЛАВУШОМ који 

улазе у позоришну салу. 

БРАНКА: 
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Што се смешкамо оном лопову? 

Даре и даље наставља да се смеши. 

ДАРЕ(кроз зубе): 

Само ти Бранкице буди лепа а све остало. ћемо лако. 

БРАНКА: 

Зар баш морамо да будемо овде? 

ДАРЕ: 

Нова политика:сви смо образовани и сви идемо у позориште. Морамо да се 

разликујемо од оних пре па макар нас и натерали. 

Прилази им Урош,видно растресен.Рукује се са Даретом и Бранком.Даре погледа 

кратко око себе а затим упути презрив поглед Урошу. 

ДАРЕ: 

Вежи кравату,намести косу,људи нас гледају! 

УРОШ: 

Извини,али нисам стигао... 

ДАРЕ: 

Јел ти ту радна књижица? 

УРОШ: 

Није. 

ДАРЕ: 

Нема везе.Реци само кевино име и ствар је решена. 

УРОШ: 

Гордана.Хвала ти… 

Урош крене да га загрли.Даре се измакне. 

ДАРЕ: 

Само се ти среди,океј? 

УРОШ: 

Гојковић... 

ДАРЕ: 

Ствар је сређена,не брини. 

Урош заусти да нешто каже. 
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ДАРЕ: 

Сређена! 

Даре одмахне главом. 

ДАРЕ: 

Што си ти истрипован... 

Бранка погледа Уроша са висине и они оду према сали. 

33.ЕНТ.ПОЗОРИШНА САЛА.НОЋ 

Очекује се почетак представе.У последњем реду седи Урош.У трећем реду седе 

Филиповић,Бранка,до њих седају Гојковић и Благојевић.Даре и Гојковић се 

срдачно рукују и смешкају.Урош их спази.Врпољи се на столици.Гасе се светла. 

34.ЕНТ:ПОЗОРИШНА САЛА.НОЋ 

Сцена је у мраку, обасјана са три рефлектора. Глумци се налазе на 

практикаблима.У дну сцене су врата,у десном углу.У средини сцене од 

практикабала је бела столица са точкићима.На столици је РЕМИЈУС,25 година, 

тамна коса, средња грађа, оштре црте лица, у поцепаним фармеркама и крвавој, 

белој дуксерици. ПЕЈПУС, 47година, вижљаст, средње висине, светлосмеђ, у 

елегантном сивом оделу, смешкајући се ,са цигаретом у једној руци, врти Ремијуса 

који седи на столици.Кад престане, Ремијус  устане.Синкоипирано капљање и 

шкрипање,оф. 

РЕМИЈУС: 

Ви сте нас створили Пејпусе и ствараћете нас сваког дана своје проклете владавине 

док потпуно не ишчезнете! 

Пејпус ошамари Ремијуса. 

ПЕЈПУС: 

Нећу да вам дам власт!Ви нас потирете као људе, Ремијусе!Ви,млади и 

чедни,паметни и лепи!Узданице ове земље,”наша младост”!Хоћете сад и хоћете 

све! 

Урош разлабављује кравату. 

РЕМИЈУС: 

Ти си стопроцентни злочинац,ето шта си! 

ПЕЈПУС: 
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Јесам,али барем нисам лажни пуританац који осуђује злочин у име државе а кад 

убије легално и легитимно изабраног шефа државе онда је то у реду!Пацифисти би 

вас стрељали због тога! 

Урош гледа глумце а затим Гојковића и Филиповића који се сашаптавају. 

РЕМИЈУС: 

Ваша власт је злочин и то савршен.Сви знају ко је убица али нико не сме да јави 

полицији јер убица води полицију. 

Урош грозничаво прати збивање на сцени.. 

ПЕЈПУС: 

Не,то је двоструки преступ слабог народа који ћути у страху за сопствену гузицу и 

притом мучи самог себе,као и вас хуманиста,демократа и верника јер чините исто 

што и ја само то себи не смете да признате. Ми смо звери,и ви и ја. Питање је само 

која је звер јача. 

Урош устаје и брзо напушта салу. 

35.ЕКСТ.ИСПРЕД ПОЗОРИШТА.НОЋ 

Урош улази у своја кола и одлази,”потписавши” се претходно на асфалту. 

36.ЕКСТ.ПРЕДГРАЂЕ БЕОГРАДА.НОЋ 

Урошева кола јуре узаним друмом према путничком аутобусу.На десет метара 

испред аутобуса нагло заокрену и обиђу аутобус. 

37.ЕКСТ.ПОРЕД ДРУМА У ПРЕДГРАЂУ.НОЋ 

Урош излази из кола,хвата ваздух,још у шоку.Урош се леђима ослања на кола а 

затим се окрене и песницом бесно удара по крову. Застане, задихан,и седне на 

земљу. 

38.ЕНТ.ГОЈКОВИЋЕВА КАНЦЕЛАРИЈА.ДАН 

Гојковић је за телефоном и премешта кравату с једне на другу страну кошуље. 

ГОЈКОВИЋ: 

Ма,нема да бринеш.Да,како рече онај јуче у позоришту:”Зар не схватате лепоту 

система? Много се лаје а ништа се не мења!”Јесте, хе, хе!Добро,поздравићу их 

све!Пријатно,пријатно! 

Улази Урош. 

ГОЈКОВИЋ: 
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О,Томановићу... 

Гојковић спушта слушалицу. 

ГОЈКОВИЋ: 

...којим добром?Знаш ко ме сад звао?Наш шеф. 

УРОШ: 

Шеф? 

ГОЈКОВИЋ: 

Ма,да!Шеф странке.Каже да ће све да “легне”!Онај фракционаш Петровић нема 

никакве доказе! 

Урош вади папир из унутрашњег џепа сакоа и предаје га Гојковићу.Гојковић узме 

папир и погледа га,с неверицом. 

ГОЈКОВИЋ: 

Шта је сад ово?Оставка? 

Гојковић принесе папир Урошевом лицу.Глумата забринутост. 

ГОЈКОВИЋ: 

Дечко с овим се губе и кола и стан. 

УРОШ: 

И акције... 

Урош вади акције из другог џепа и баца их на сто. Гојковић уздахне.Урош окреће 

леђа и одлази.Гојковић гледа за њим,затечен а затим седа и окреће телефонски 

број. 

ГОЈКОВИЋ: 

Ало,Филиповићу.Имамо срање. 

39.ЕНТ.ГОРДАНИН СТАН-БИВША УРОШЕВА СОБА.ДАН 

Урош седи за столом,листа огласе.Неки од њих су заокружени.Улази Гордана. 

ГОРДАНА: 

Јеси ли нашао старе ствари? 

Урош се осмехне. 

УРОШ: 

Не, донео сам их. Њих и себе. 
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Урош покаже на чашу на столу.Гордана климне главом, једва се суздржава да не 

плаче. 

40.ЕНТ.ПЕТРОВИЋЕВ СТАН.ДАН 

Модеран стан,пун светлости,са мало намештаја. За столом седе Урош и Петровић. 

Петровић пуши Марлборо и слуша Уроша скупљајући очи док увлачи дувански 

дим. Његово лице не показује емоције. Урош живо гестикулира. 

ПЕТРОВИЋ: 

То је све? 

УРОШ: 

Да. 

ПЕТРОВИЋ: 

Видите… 

Петровић гаси цигарету у пепељари и пали нову. 

ПЕТРОВИЋ: 

..ја сам већ у неповољној ситуацији и не желим да је учиним још гором. 

Петровић гаси тек запаљену цигарету. 

ПЕТРОВИЋ: 

Али,ако дођете до конкретних доказа, докумената и слично… 

Урош врти главом. 

УРОШ: 

Ви мислите да су мене подметнули? 

Петровић слегне раменима. 

ПЕТРОВИЋ: 

Мислим да човека одређују његови поступци. 

Петровић запали нову цигарету.   

41.ЕНТ.ДНЕВНА СОБА ГОРДАНИНОГ СТАНА.ДАН 

Пред тв- екраном седи Урош. Гледа Светланин интервју.Светлана, пали цигарету 

на конференцији за штампу а затим говори у микрофон. 

СВЕТЛАНА: 

Шта да кажем сем да је мени и част и обавеза што сам добила улогу у 

најпопуларнијој домаћој серији и надам се да ћу задовољити публику… 
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Урош бесно угаси телевизор. 

42.ЕНТ.АУТОБУС.ДАН 

.Урош се,у похабаној јакни(са демонстрација),вози у аутобусу.Мршти се,не прија 

му гужва,бацака се с једне на другу страну возила.Из касетофона трешти 

народњак,оф. 

НАРОДЊАК: 

“Девет дана љубимо се а десети не 

јер ти увек нађеш разлог да поквариш све!” 

43.ЕНТ.ДАНИНВЕСТ.ДАН 

За жутим столом је СЛУЖБЕНИК, плавокос, са дубоким залисцима, 30 

година.Записује у свој роковник. На  столу су телефон ,компјутер ,штампач. 

Службеник гледа монитор а затим притиска дугме на интерфону. 

СЛУЖБЕНИК: 

Следећи. 

Улази Урош са фасциклом под мишком. 

СЛУЖБЕНИК: 

Седните,седните...Јесте ли понели портофолио? 

УРОШ: 

Јесам.Ево. 

Службеник узме фасциклу,.отвори је,уздахне,погледа Уроша  а затим му врати 

фасциклу.Штампач почиње да ради,службеник се тргне.Штампач избацује лист за 

листом. 

СЛУЖБЕНИК: 

Жалим али,конкурс је завршен. 

УРОШ: 

Како?Траје све до двадесетог! 

СЛУЖБЕНИК: 

Ето,шта да вам кажем...Више среће следећи пут... 

УРОШ: 

То је име,је ли?Име вас је одбило. 

Службеник шири руке ,почне несигурно да жмирка. 
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СЛУЖБЕНИК: 

Боже свашта!Шта има чудно у презимену... 

Урош га гледа подсмешљиво.Удари шаком о сто. 

УРОШ: 

...Томановић. Ево, рећи ћу га још сто пута: Томановић,Томановић,Томановић! У 

седам фирми сам чуо исто! 

Службеник крене да притисне дугме на интерфону али га Урош ухвати за зглоб. 

УРОШ: 

Реците ми само једну ствар пре него што одем:Јесам ли ја шугав? 

Службеник немоћно покушава да ослободи руку. 

СЛУЖБЕНИК: 

Ми само хоћемо да нормално радимо. 

Урош подиже руке у ваздух. 

УРОШ: 

Па ево, слободни сте! 

Службеник гневно устаје.  

СЛУЖБЕНИК 

Напоље,багро,док нисам позвао полицију!Напоље! 

44.ЕНТ.ДЕСК ТВ КБЦ.ДАН 

Горан спокојно седи и пије кафу из шоље са ознаком 011.Звоњава телефона.Горан 

подиже слушалицу. 

ГОРАН: 

Хало?Шта је,проблеми,а?А кад си бежао од мене,шта онда?Добро,имаш добру 

причу...Океј.Видимо се у “Морнару” у девет. 

Горан спусти шољу на сто и пар капи кафе падне на телефон. 

45.ЕНТ.КАФАНА “МОРНАР”.НОЋ 

За столом у дну кафане,поред паравана,седе Горан и Урош.Горан гледа Уроша са 

неверицом.Климне главом. 

ГОРАН: 

Значи,то је то? 
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УРОШ: 

Да. 

Горан уздахне,Почне да мућка пиво у чаши и гледа у пену. 

ГОРАН: 

Јебеш ми све ако нема довољно грађе за  добар трилер!Слушај,ако Петровић неће 

ти иди код опозиције.. 

УРОШ: 

Па да упропастим своју странку?Не долази у обзир! 

ГОРАН: 

Ово је изнад странке… 

УРОШ: 

Ова странка је заслужила да преживи, ако оборимо Филиповића све ће бити 

другачије, схваташ? Све друге странке су пропале, само ми можемо да спречимо 

диктаторове људе да се врате на власт. 

ГОРАН: 

Све у институцијама система?Добро. 

Урош одложи чашу. 

УРОШ: 

Хоћеш ли да истражиш у моје име? 

ГОРАН: 

Наравно да хоћу али ти... 

Горан се загрцне пивом. 

ГОРАН: 

...да избегаваш срања,јеси ли чуо? 

УРОШ: 

Важи. 

ГОРАН: 

Важи,важи па зајебеш..Ово је постало опасно,капираш?Ђаволу је најбоље кад сви 

мисле да не постоји.Може да се маскира у кога год хоћеш и шта онда? 

Горан погледа Уроша и искези се. 

ГОРАН: 
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Који си ти лик!Прво ми ниси био јасан што си ушао у ту екипу,сад ми није јасно 

што из ње излазиш. 

УРОШ: 

За шта смо се борили? 

ГОРАН: 

Да,за шта? 

Горан устаје од  стола. 

ГОРАН: 

Био би ред да сад кренемо пре него што почнем да балавим о протесту ко неки 

одртавели шесетосмаш.Келнер. 

УРОШ: 

Ја би други пут... 

ГОРАН: 

Не мораш да објашњаваш. 

Горан вади новац из новчаника. 

46.ЕНТ.ГОРАНОВ СТАН.НОЋ 

Горан улази у предсобље. Пали светло. Скида капут. Из предсобља улази у малу 

собу жућкастих тапета са регалом, каучом и телевизором. Пали светло. Гојковић 

седи на каучу и прави се да се управо пробудио:зева, трља очи. Горан се тргне а 

затим сложи хладан изглед лица. 

ГОРАН: 

Зашто да тражим вест кад вест дође сама? 

Гојковић устаје и протеже се. 

ГОЈКОВИЋ: 

Јел знаш ти колико сам се намучио док сам те чекао,Горане Тодосијевићу? 

Гојковић му прилази,протежући се. 

ГОЈКОВИЋ: 

Овај кауч ти је баш... 

Гојковић удари Горана песницом у стомак. 

ГОЈКОВИЋ: 

...неудобан. 
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Горан падне на колена,хватајући дах. 

ГОЈКОВИЋ: 

Ово ниси очекивао,је ли?!Ја,овако матор а бијем ко да имам осамнаест! 

Гојковић се сагне и унесе Горану у лице. 

ГОЈКОВИЋ/певуши/: 

“Све што боли,хтело би да боли...” 

Удари песницом Горана у стомак.Горан се на поду превија од бола. 

ГОЈКОВИЋ/певуши/ 

“...нека боли и треба да боли!” 

Гојковић размрдава укочену шаку. 

ГОЈКОВИЋ: 

Нисам у форми као кад сам био у де-беу!Оматорило се,шта ћеш!? 

ГОРАН: 

Шта хоћеш? 

ГОЈКОВИЋ: 

И теби је срао о поштењу и правди,а? 

Горан не одговара.Гледа га пун мржње. 

ГОЈКОВИЋ: 

Е,видиш... 

Гојковић се унесе Горану у лице.Горан се инстинктивно помери у страну. 

ГОЈКОВИЋ: 

...мени то не пије воду.Ми имамо много тога заједничког:ви новинари и ми 

политичари.Знамо да савест не постоји а позивамо се на њу нон-стоп.Твој другар је 

под сумњом, капираш? 

Гојковић зграби Горана за косу и унесе му се у лице. 

ГОЈКОВИЋ: 

Капираш?Ако желиш да он буде под сумњом али у животу достављаћеш ми све 

што он ради. Јел то јасно? 

ГОРАН: 

Урош је потпуно безопасан!Ја гарантујем за њега! 

ГОЈКОВИЋ: 
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Јел животом? 

Горан се труди да устане. 

ГОЈКОВИЋ: 

Немој да се трудиш да ме испратиш.Сам ћу. 

Гојковић одлази.Горан покуша да устане али клоне. 

 

47.ЕНТ.ГОРДАНИН СТАН.ДАН 

Гордана седи пред екраном, затечена. Телевизор је прегласан. Долази Урош, 

бунован, у боксерицама и мајици кратких рукава. 

УРОШ: 

Зар не можеш мало тише,покушавам да... 

СПИКЕР(оф): 

“...али се још тачно не зна разлог због којег се распао штрајкачки одбор 

“Унитекстила”.Поставља се питање да ли ће ико од радника данас демонстрирати 

испред “Хидре” али и питање тужбе против бившег директора “Унитекстила” који 

је без отпремнине отпустио… 

Гледају екран у неверици,Гордана стегне Урошеву руку,зурећи у екран.Зазвони 

телефон.Гордана се тргне,пусти Урошеву руку и искључи телевизор.Урош се јави 

на телефон. 

УРОШ: 

Ти?Да,видео сам.У реду.Полазим сада. 

Урош спусти слушалицу. 

48.ЕНТ.КАФИЋ “ЕЛДОРАДО”.ДАН 

Уроша, у старој, изношеној одећи, загледају Младић и Девојка.Филиповић то 

примети,смешка се.Пије виски. Пред Урошем је чаша минералне воде.” Сејмени”, 

Хаустор, оф. 

ДАРЕ: 

Шта ћеш,сам си изабрао да испаднеш из игре.Јесам ли ти ја крив због тога? 

УРОШ: 

Да скратимо причу,а? 

ДАРЕ: 
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Тако,пријатељу?Добро. 

Даре се одмакне од Уроша и стави шаку под браду. 

ДАРЕ: 

Лишен си свих функција у странци.То укључује и чланство. 

УРОШ: 

Пиј брже,испариће ти виски. 

Даре  пречује то и заузме пријатељски став. 

ДАРЕ/у пола гласа/: 

Ајде што си отишао,али што бре сада? 

УРОШ: 

А да одем као Мирковић,то би вам одговарало? 

Даре се тргне на спомињање Мирковића.. 

ДАРЕ: 

Тише бре! Веруј ми, дође ми да те убијем али то никад не бих урадио, капираш? Не 

капираш? 

Даре прекрсти руке и загледа се у Уроша.  

ДАРЕ: 

А да се ти ниси  усрао? 

Урош се прави да њуши по ваздуху. 

УРОШ: 

Нисам.Можда си ти? 

Даре га гледа хладно,са дистанцом а затим се наљути и бесно устане.Попије виски 

у једном гутљају. 

ДАРЕ: 

Јеби се.Од сад те више не штитим. 

УРОШ: 

Са таквим пријатељима... 

ДАРЕ: 

...непријатељи ти не требају. 

Даре одлази,бесно. 

49.ЕНТ.ГОРДАНИН СТАН-УРОШЕВА СОБА.НОЋ 
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Урош слуша на CD-у  у мрачној собиVan Morrison&J.L.Hooker:I Cover The 

Waterfront.Звони телефон.Подиже слушалицу. 

УРОШ: 

Ћао,Гокси.Зашто сам сјебан?Дуго би трајало.Посао?Кад почињем? 

Узме бележник и оловку. 

 

 

УРОШ: 

Чекај да запишем телефон и адресу... 

50.ЕНТ.КИОСК.НОЋ 

Киоск се налази поред неколико киоска сличне величине на аутобуској станици код 

ТЦ Вождовац.КЛИНЦИ,двојица,15 година,у истоветним тренеркама,кратко 

ошишани,стају испред шалтера киоска.Урош чита чланак у “Блицу” са насловом 

“Неизвестан исход сукоба у СЛДС”.Испод наслова су Филиповићева и 

Петровићева слика. 

КЛИНАЦ  1: 

Два “Марлбора”. 

Клинац 1 пружа паре.Клинац 2 загледа Уроша. 

КЛИНАЦ 2: 

Јел знаш ко је овај? 

Урош се труди да игнорише ову примедбу,узима новац и брзо пружа цигарете 

клинцима. 

КЛИНАЦ 2: 

Ти си онај политичар са билборда,а? 

Клинац 1 препозна Уроша. 

КЛИНАЦ 1: 

Јеботе,то је он!Шта је,пичко,сменили те? 

Урош затвара шалтер и скреће погледа. 

КЛИНАЦ 1: 

Види га како се усрао!Сад си добар,пичка ти материна!Све ћу бре да ти 

сјебем,педеру! 
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Клинац 2 га задржава. 

КЛИНАЦ 2: 

Пусти га,бате!Нећемо опет у дом! 

КЛИНАЦ 1: 

Ма,њега ћу да робијам,мамицу му у пичку! 

Клинац 2 одгура од трафике Клинца 1 који успе да шутне пар пута у зид 

киоска.Урош отхукне и настави да чита новине .Испред киоска стане плави BMW. 

Из кола излази Благојевић, у дугом белом капуту .Вади новац и, не приметивши 

Уроша, пружа му новац. 

БЛАГОЈЕВИЋ: 

Црни “Давидоф”... 

Благојевићев и Урошев поглед се сусретну док му Урош даје цигарете. 

БЛАГОЈЕВИЋ: 

Ви?Па...како сте? 

Урош слегне раменима. 

БЛАГОЈЕВИЋ: 

Жао ми је због свега... 

УРОШ: 

Зашто? 

БЛАГОЈЕВИЋ: 

Ако могу некако да помогнем… 

УРОШ: 

Зашто? 

Благојевић се нервозно насмеши и оде према колима. 

51.ЕНТ.ДЕСК ТВ КБЦ.ДАН 

Горан ради за компјутером. С леђа му прилази  ТРЧКО, 19 година, младић 

нервозних покрета, мршав.Горан га примети али настави да ради.У руци му је 

танко жуто писмо. На писму је финим, ћириличним ,калиграфским рукописом 

исписано Гораново име. 

ТРЧКО: 

Горане!Ово је данас неко оставио на портирници. 
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ГОРАН: 

Аха. 

Горан,не окрећући се,преко рамена узима писмо. 

ГОРАН: 

Хвала ти Трчко. 

ТРЧКО(неуротично): 

Рекао сам ти да ме не зовеш тако. 

ГОРАН: 

Не зовем те Потрчко него Трчко. 

Трчко одлази,бесан.Горан отвара писмо.У писму је копија уговора између “Хидре” 

и “Кунтакоа” о продаји “Унитекстила” за 10 милиона долара..Горан брзо пресавије 

папир и устане,осврћући се.Папир стави у џеп. 

52.ЕНТ.КЛОЗЕТ ТВ КБЦ.ДАН 

Горан,ослонивши се на врата кабине,извлачи писмо,вади и чита документ.Коверат 

враћа назад у џеп.Садржај документа: већ наведен али и клаузула,на 

енглеском:”50%новца ће бити уплаћено на рачун фирме “Edelweiss” из 

Лихтенштајна а друга половина иде на рачун “Хидре” из Србије.”Други документ 

је потврда о уплаћеном новцу из лихтенштајнске фирме на рачун “Туваимпорта”, 

Тувинска Република. Горан дубоко уздахне и наслони се на врата кабине.Погледа 

наниже,према клозетској шољи.Узме документ и,оклевајући,поцепа га и баци у 

клозетску шољу.Повлачи воду и папирићи нестају у вртлогу. 

53.ЕНТ.УРОШЕВА СОБА У ГОРДАНИНОМ СТАНУ.ДАН 

Урош спокојно спава.Кораци,оф. 

ГОРДАНА(оф): 

Урош још спава.Радио је целу ноћ. 

ГОРАН(оф): 

Жао ми је али морам.Хитно је. 

ГОРДАНА(оф): 

Добро,како хоћеш,сине. 

Горан ужурбано улази у Урошеву собу,брзо залупивши врата за собом.Урош се 

тргне. 
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УРОШ: 

Који ти је... 

Горан седа на кревет поред њега. 

ГОРАН: 

Који ми је?Који је теби?!Брзо,устај! 

УРОШ: 

Шта сам сад зајебао? 

ГОРАН: 

Причаћу ти у парку. 

54.ЕКСТ.ПАРК ИСПРЕД УРОШЕВЕ ЗГРАДЕ.ДАН 

На зидићу,поред клацкалице,стоје Урош и Горан.Урош дрхти у јакни,закопчава 

је.Дуксерицу је обукао наопачке.Иза њих се КЛИНЦИ 1 и 2 од 5 година играју с 

пиштољима.Клинцу 1 с леђа приђе Клинац 2,кријући се у жбуњу. 

ГОРАН: 

Волиш дописивање,а? 

УРОШ: 

О чему ти то? 

ГОРАН: 

Послао си ми писмо.Са оним документом. 

 УРОШ: 

Ти ниси крштен! 

Урош сиђе са зидића и крене према игралишту са песком. 

ГОРАН: 

А ко би други то урадио? 

Урош се окрене,приђе Горану. 

УРОШ: 

Морам да га видим.Где је? 

ГОРАН: 

У градској канализацији. 

Клинац 2 мафијашки искоси пиштољ и упери га у Клинца 2.Урош се заклати на 

ногама и зачуђено погледа Горана. 
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УРОШ: 

Мора да се зајебаваш. 

Горан плане и унесе се Урошу у лице 

 

. 

ГОРАН: 

А шта би ти с њим?Да се убијеш ко Мирковић?Уништио сам га да би ти остао у 

животу,идиоте! 

УРОШ(карикира): 

“Не брини,ја ћу да се побринем за причу!”Јеботе,баш си се побринуо!Могли смо да 

однесемо папире Петровићу! 

ГОРАН: 

Мислиш да би онда били сигурни?Убили би нас пре почетка суђења! 

УРОШ: 

Мислиш,убили би тебе! 

Клинац 2 искочи из грма. 

КЛИНАЦ2: 

Та,та,та,та! 

Горан и Урош се накратко тргну.Клинац 1 глуми погибију,пада на земљу.Горан 

замахне да удари Уроша.Застане. 

УРОШ: 

Шта је?Да ниси променио страну?Ајде,удри! 

Горан одлази.Урош га ухвати за рукав. 

УРОШ: 

Шта је било у документу? 

ГОРАН: 

Не желиш да знаш. 

Горан се отме и појури из парка.Клинац 2 нишани на Клинца 1 који још лежи у 

прашини и “пуца” му у потиљак. 

КЛИНАЦ 2: 

Бам,бам,”оверио” сам те,бам,бам! 
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55.ЕНТ.УРОШЕВА СОБА У ГОРДАНИНОМ СТАНУ.ДАН 

Урош се пакује.У велику спортску торбу трпа одећу.У посебну картонску кутију 

ставља своју шољу.Из ладице свог стола вади три стотине еура.Махинално заврне 

рукав да погледа на сат.На руци је само бели печат сата.Еуре узима,ставља их у џеп 

и крене према вратима. 

56.ЕНТ.КУХИЊА ГОПРДАНИНОГ СТАНА.ДАН 

Гордана стоји над шерпом и меша ручак кутлачом. 

ГОРДАНА(јаче): 

Сине,шта је хтео Горан? 

57.ЕНТ.ДНЕВНА СОБА ГОРДАНИНОГ СТАНА.ДАН 

Урош пролази кроз дневну собу,застане на путу ка предсобљу,извуче новчаницу од 

сто еура остави је на столу. 

УРОШ: 

Ништа посебно. 

Урош крене према вратима. 

58.ЕНТ.КУХИЊА ГОРДАНИНОГ СТАНА.ДАН 

Гордана се опече на шерпи. 

ГОРДАНА: 

Ссссссс! 

59.ЕНТ.НОВИ УРОШЕВ СТАН.НОЋ 

Соба је мемљива,са флекама од влаге на плафону,тросед исфлекан,постељина на 

кревету изгужвана,под је покривен линолеумом.Светло даје гола,жмирава 

сијалица.Кроз прозор допире светлост суседних солитера и уџерица које их 

окружују на пољанама прекривеним ниским жбуњем.Урош стоји и посматра 

стан.Умало испусти торбу на сто.Поред њега је ГАЗДА,позне четрдесете,отежао од 

алкохола,тренерка и мусава бела мајица.Смешка се цинично. 

ГАЗДА: 

То ти је Медак,дечко.За сто еура месечно.Дођи овамо... 

Крену према вратима која воде до кухиње. 

60.ЕНТ.НОВИ УРОШЕВ СТАН-КУХИЊА.НОЋ 
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Газда,са ноншалантним покретом,показује на кухињу:на месту где су били шпорет 

и фрижидер су два велика,масна,браон правоугаоника.Ту је још сто и решо. 

ГАЗДА: 

Ово ти је кујна.Ако ти се кува,ти лепо упали решо.Јебем ли га,ваљда ради. 

Газда покаже према предсобљу. 

 

ГАЗДА: 

Тамо лево ти је клозет...То погледај после... 

Урош уздахне уморно. 

УРОШ: 

Узимам. 

Газда се тргне,не верује у оно што је чуо.Зачкиљи очима. 

ГАЗДА: 

Јеси ли сигур...Сто еура. 

Урош му да паре,Газда пређе новчаницом преко тродневне браде и стави је у џеп. 

ГАЗДА: 

Него,дечко,ти си ми однекле познат. 

Урош врти главом. 

УРОШ: 

Ја бих да се сместим... 

ГАЗДА: 

Нема проблема. 

Газда одлази према предсобљу. 

ГАЗДА: 

Јеси ли сигуран да ми ниси познат? 

Урош се уморно насмеши. 

УРОШ: 

Сигуран сам. 

ГАЗДА: 

Свако личи на сваког.Мени син каже да личим на оног,како се зове,Омера,оног из 

цртаћа... 
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УРОШ: 

Хомера Симпсона. 

Газда се мало насмеје,подригнувши. 

ГАЗДА: 

Тај!Ако нешто треба ми смо горе… 

Газда крене према предсобљу. 

61.ЕНТ.НОВИ УРОШЕВ СТАН.НОЋ 

Светла су погашена,Урош спава на трошном кревету.ШУШКАЊЕ, оф.Урош се 

тргне и, саплићући се,устане и упали прекидач.Окреће се ,престрашен, око себе. По 

зидовима миле бубашвабе.Урош устаје,покушава да их удари ципелом али оне 

беже. Враћа се у кревет,преврће постељину, не нађе ништа а затим легне, 

оставивши упаљено светло.Крици жене и лупање суђа,оф. 

ЖЕНА(оф): 

То сам добила као мираз,пијандуро! 

ГАЗДА(оф): 

А шта сам ја добио?Курац! 

ЖЕНА(оф):: 

Да га бар имаш,педеру! 

ГАЗДА(оф): 

О јебем ли ти… 

Ударци и ломљава,оф.Урош се покрива ћебетом по глави. 

62.ЕНТ.ГОРДАНИН СТАН.ДАН 

Гордана се тргне на звоњаву телефона,устане из фотеље,прекрсти се и подигне 

слушалицу.Поред ње седи Благојевић. 

ГОРДАНА: 

Хало,сине?Па где си ти,забринула сам се!Ниси морао да оставиш оно...Звала сам 

полицију,Горана...Јеси ли добро?Где си?Сине?! 

Гордана уморно клоне у фотељу. 

БЛАГОЈЕВИЋ: 

Да ли је рекао.. 

Гордана одмахне главом.Слушалица даје м,онотони сигнал.Стеже је у руци. 
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63.ЕНТ.ТЕЛЕФОНСКА ГОВОРНИЦА НАСЕЉЕ МЕДАКОВИЋ.ДАН 

Урош одлази,отирући сузе.Слушалица виси на жици. 

64.ЕНТ.КИОСК.НОЋ 

Урош седи и у свесци обрачунава цифре пазара.Прилази му Горан и сагиње се 

према шалтеру. 

 

ГОРАН: 

Паре или живот! 

Урош незаинтересовано подигне поглед. 

УРОШ: 

Ја сам већ изабрао. 

Урош наставља да ради. 

ГОРАН: 

Дај не зајебавај.Имам лепе вести за тебе. 

УРОШ: 

Реци. 

ГОРАН: 

 Рачуновођа на  мом ТВ Ка Бе Цеу.Није нешто али је боље од овог срања. 

УРОШ: 

Ти то боље знаш.Ти си ми и понудио ово срање. 

ГОРАН: 

У,јеботе,који ти је сад!? 

Урош се труди да настави да ради посао. 

ГОРАН: 

Хоћеш ли ти тај посао или нећеш?Где си се сместио?Еј,мутави,теби говорим! 

Урош одложи оловку и свеску. 

УРОШ: 

Под један:нећу посао,под  два:шта те боли курац где сам!Под три:пали,разјурићеш 

ми муштерије! 

Горан се увређено одмакне од киоска. 

ГОРАН: 



 

 

51 

51 

Не могу да верујем!Слушај,ако ти требам знаш где ме можеш наћи!Ајде здраво! 

Урош кратко климне и настави са радом. 

65.ЕКСТ.УЛИЦА.НОЋ 

Горан , мртав уморан,хода уском прљавом уличицом. При дну уличице му пут 

пресече црни BMW са четвороцифреном таблицом. Отвара се предњи прозор. 

Провири Гојковићева глава. 

ГОЈКОВИЋ: 

Мали,да те повезем кући? 

66.ЕНТ.ГОЈКОВИЋЕВА КОЛА.НОЋ 

Поред кола промичу зграде разбацане по лединама,чатрље,а затим само гола 

поља.Поред Горана седи ПОЛИЦАЈАЦ,дуги нож је упро у Горанова ребра,исти 

који је тукаоУроша.,с времена на време заврће беле чарапе које му спадају,за 

воланом је КВРГА,поред њега је Гојковић.Горан је уплашен мада се труди да 

остане наоко миран.Гојковић се окреће према Горану.”Двеста на 

сат”,турбо,оф,радио. 

ГОЈКОВИЋ: 

Нешто си ми ћутљив вечерас,Тодосијевићу. 

ГОРАН: 

Не одговара ми друштво. 

ГОЈКОВИЋ: 

Јел ? 

ГОРАН: 

Не волим беле чарапице. 

ПОЛИЦАЈАЦ: 

Газда,јел сад? 

ГОЈКОВИЋ: 

Што сад?Има времена. 

Гојковић ухвати Горанов уплашен поглед. 

ГОЈКОВИЋ: 

Шта ради наш Урке? 

Горан се труди да се помери,притешњен Полицајчевим телом. 
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ГОРАН: 

Јел  се ми знамо однекуд?Са демонстрација? 

ПОЛИЦАЈАЦ: 

Газда,ја бих сад. 

 

 

ГОЈКОВИЋ: 

Полако,Милуне,полако.Знаш,Гоги,Милун је премалтио твог ортака за време 

демонстрација.Жао му што га није тукао на смрт.Причај! 

ГОРАН: 

Ма,нема шта ту да се прича:ради у киоску,преселио се... 

ГОЈКОВИЋ: 

О,лепо!А где? 

ГОРАН: 

Не знам! 

ГОЈКОВИЋ: 

Још лепше! 

Гојковић лагано потапше Квргу по глави и он нагази гас на сто двадесет. 

ГОЈКОВИЋ: 

Јеси ли сигуран... 

ГОРАН: 

Шта? 

ГОЈКОВИЋ: 

...да можеш да излетиш из кола на сто двадесет на сат и останеш жив? 

ГОРАН: 

Не знам где је.Часна реч. 

ГОЈКОВИЋ: 

Ајд да ти поверујем.А кога је виђао? 

ГОРАН: 

Никога сем мене...Можда се јавио кеви и то је све. 

Гојковић се унесе Горану у лице.. 
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ГОЈКОВИЋ: 

Верујем ти.Стварно! 

Горан му се искези. 

ГОЈКОВИЋ: 

Верујем и да нешто кријеш.Сад,Милуне! 

Милун лактом удари Горана у нос неколико пута а затим кола почну да успоравају. 

Милун отвори врата.Горан се отима.Кола коче у шумарку поред пута.Милун зграби 

Горанову шаку ,стави је у процеп и снажно удари вратима.Горан јекне. 

ГОЈКОВИЋ: 

Боли,а?Кита је следећа!Шта кријеш? 

ГОРАН: 

Писмо...фотокопија уговора са Кипром... 

Гојковић му удари пар шамара. 

ГОЈКОВИЋ: 

Само то?Има још нешто!Милуне! 

Милун крене да откопчава Горанов шлиц. 

ГОРАН: 

Има и уговор са Ееделвајсом и Туваимпортом. 

Гојковић руком заустави Милуна. 

ГОЈКОВИЋ: 

Ау,јеботе!Шта си урадио с њим? 

ГОРАН: 

Бацио сам га у клозетску шољу. 

ГОЈКОВИЋ: 

Размисли још једном.Твоја су муда у процепу а не моја. 

ГОРАН: 

Говорим истину!!!Урош не зна ништа о томе!Нисам хтео да страда! 

Гојковић се насмеши и потапше Горана по образу. 

ГОЈКОВИЋ: 

Браво омладинац,браво!Јел има још нешто? 

ГОРАН: 
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Не знам. 

ГОЈКОВИЋ: 

Не знаш?Можда не знаш али сигурно има неки детаљ а ако нећеш... 

Гојковић неколико пута залупи вратима на празно.Горан се стресе сваки пут кад то 

уради. 

ГОРАН: 

Не знам...Имам само коверат...У џепу је. 

Гојковић климне главом и Милун из џепа извуче коверат.Даје га Гојковићу. 

ГОЈКОВИЋ: 

Десетка из красописа! 

Гојковић ставља коверат у џеп. 

ГОЈКОВИЋ: 

Напоље! 

Горан га гледа у неверици. 

ГОЈКОВИЋ: 

Напоље,пичко! 

Горан излази из кола и вуче се,крварећи, у правцу удаљених светала низ пут. 

ГОЈКОВИЋ: 

Кврга,на њега! 

ПОЛИЦАЈАЦ: 

Газда.,могу ли ја да држим волан? 

ГОЈКОВИЋ: 

Одјеби! 

Кола крећу у рикверц а затим ,у гасу,на Горана који се окрене,укипи а затим га 

кола снажно ударе и он нестане из њиховог видног поља. 

 

67.ЕКСТ.АУТОПУТ.НОЋ 

Из кола излазе Гојковић и Полицајац.Десетак метара од кола на пустом друму лежи 

Гораново тело.У Гојковићевој руци је флаша ракије којом полива Гораново тело а 

затим ракију баци у јарак. 

ГОЈКОВИЋ: 
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Тако...Јел има у близини нека кафана? 

ПОЛИЦАЈАЦ: 

Аха.Два километра низ пут. 

ГОЈКОВИЋ: 

Одлично.Ајдемо тамо. 

Гојковић и Милун крену према колима.На пола пута Милун се врати и почне да 

бесно шутира мртво тело.  

ПОЛИЦАЈАЦ: 

Јебем ти матер плаћеничку ону клошарску да ти јебем... 

Полицајац почиње да гунђа неразговетне псовке.Гојковић улази у кола. 

ГОЈКОВИЋ: 

Милуне,полази! 

Милун крене ,врати се,шутне још једном Горана и уђе у кола.Снажно залупи врата 

и кола дају гас. 

 

68.ЕНТ.НОВИ УРОШЕВ СТАН.ДАН 

Урош зевајући улази у стан и на троседу спази поруку исписану словима са писма 

које је примио Горан:Чекам вас у шумарку поред зграде. 

69.ЕНТ.ШУМАРАК ПОРЕД НОВЕ УРОШЕВЕ ЗГРАДЕ.ДАН 

Шумарак је на падини поред зграде,испод њега је пут.Урош шетка шумарком 

осврћући се око себе.Благојевић му спусти шаку на раме.Урош се тргне и 

осврне.Пред њим је Благојевић. 

УРОШ: 

Ви? 

БЛАГОЈЕВИЋ: 

Саветујем вам да се не заустављамо.Идемо тамо. 

Благојевић покаже напред.Ходају полако. 

БЛАГОЈЕВИЋ: 

Убили су Горана...Не знам колико знају. 

Благојевић вади цигарете и дрхтаво пали.Урош га зачуђено погледа. 

УРОШ: 
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Горана...Како? 

БЛАГОЈЕВИЋ: 

Званично се запио у периферијској  кафани и излетео пред неидентификована 

кола.Возач се уплашио казне и побегао.Горан је знао,можда вам је испричао о 

писму... 

УРОШ: 

Да. 

БЛАГОЈЕВИЋ: 

Дошао сам да вас упозорим да се нисте довољно добро сакрили.Ја сам вас нашао за 

мање од двадесет и четири сата. 

УРОШ: 

Ви сте послали писмо? 

БЛАГОЈЕВИЋ: 

Да. 

УРОШ: 

Зашто? 

Благојевић га понуди цигаретом,Урош одмахне главом. 

БЛАГОЈЕВИЋ: 

Осећао сам да вас нису купили као мене...Кад сте дали оставку одлучио сам да 

нешто учиним.И мој син би исто тако али... 

Урош га упитно погледа. 

БЛАГОЈЕВИЋ: 

...погинуо је на ратишту,деведесет и друге.Да је знао за кога и због чега... 

Благојевић погледа Уроша и потапше га по рамену,несигурно. 

БЛАГОЈЕВИЋ: 

Нисам хтео да страдате и послао сам  документа вашем другу.Мислио сам да ваш 

друг не може бити лош човек. 

УРОШ: 

Шта је било у писму? 

Благојевић застане. 

БЛАГОЈЕВИЋ: 
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Ви не знате?Па то је.... 

Из Благојевићеве слепоочнице потече крв.Благојевић падне.Пред Урошем се појави 

Кврга са напереним пиштољем са пригушивачем. 

 

 

70.ЕНТ.ГОЈКОВИЋЕВА КОЛА.ДАН 

Кола пролазе шумовитим делом периферије Београда,по уском друму.На задњем 

седишту су Урош и Полицајац.Напред су Кврга,који вози,и Гојковић.Полицајац 

држи дуг и танак нож под Урошевим ребрима. 

ПОЛИЦАЈАЦ: 

Има да те закољем ко крме за Божић,јел чујеш? 

УРОШ: 

Па хајде. 

ПОЛИЦАЈАЦ: 

Е нећу кад ти хоћеш него кад ја то хоћу. 

Гојковић се окрене. 

ГОЈКОВИЋ: 

Милуне,приђи ближе! 

Полицајац се примакне а Гојковић га удари песницом у око.Полицајац јекне али не 

пусти Уроша. 

ГОЈКОВИЋ: 

Убићеш га кад ти ја кажем,јел  то јасно? 

УРОШ: 

Ви нисте нормални!Шта ће бити кад нађу Благојевићев леш?Благојевић 

мртав,Горан мртав,зар је све то случајност? 

Гојковић се окрене.Чупка весело Уроша за образ. 

ГОЈКОВИЋ: 

И да ти загинеш, шта онда? Благојевићев леш су покупили моји “чистачи” за које 

нико није знао у Де Бе-у осим мене, ти ћеш нестати, можда самоубиство, видећемо. 

Твој другар се напио ко и сви новинари и страдао у чистој саобраћајки...Што кажу 

Американци:Шит хепенз! 
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УРОШ: 

Гојковићу, пун си цитата! Те ноћне школе нису лоша ствар.  

Иде им огроман камион у сусрет. Полицајац, док заокрећу да би избегли 

камион,пусти бодеж.Урош га зграби и забије га Полицајцу у ногу а затим отвори 

врата и искочи из кола. 

71.ЕКСТ.ШУМА ПОРЕД ПУТА.ДАН 

Поред пута је стрмина,испод ње поток а изнад потока је брдо.Урош се котрља низ 

стрмину према потоку испод пута.Гојковићева кола стају двадесетак метара низ 

пут.Урош устаје и уз тешку муку,шепајући на леву ногу,пређе поток и крене у 

шуму,према врху брда.Из кола излази Кврга и креће за њим. 

72.ЕКСТ.ВРХ БРДА.ДАН 

Урош опипава угануту ногу,задихан,на врху брда.С друге стране брда је 

удолина,такође покривена шумом,иза које је брдо.Урош примети да уз брдо трчи 

Кврга.Урош баци што може јаче камен високо изнад Квргине главе.Камен падне 

десет метара иза Кврге и зашушти у жбуњу.Кврга се окрене и почне да тражи 

Уроша у том правцу. 

73.ЕКСТ.УДОЛИНА.ДАН 

Урош трчи удолином и осврће се.Иза њега нема никога. 

74.ЕКСТ.  ДРУГА СТРАНА БРДА ИЗА УДОЛИНЕ.ДАН 

С друге стране брда је чистина дуга стотину метара.Иза ње је шума.Урош се 

спушта низ брдо. 

75.ЕКСТ.ЧИСТИНА.ДАН 

Урош претрчава чистину. 

76.ЕКСТ.ДРУГА СТРАНА БРДА ИЗА УДОЛИНЕ.ДАН 

Кврга посматра Уроша како претрчава чистину. 

77.ЕКСТ.ШУМА ИЗА ЧИСТИНЕ.ДАН 

Урош трчи кроз шуму и у даљини примети дим који се пробија кроз крошње 

дрвећа пред њим. 

78.ЕКСТ.ИСПРЕД КУЋЕ У ШУМИ.ДАН 
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Урош притрчава кућици,ниској,трошној једноспратници.С десне стране је 

кокошарник.Кокошка и пилићи се разбеже кад Урош дотрчи у двориште.Урош 

отвара врата од зарђалог лима и улази у кућу. 

79.ЕНТ.ТРПЕЗАРИЈА КУЋЕ У ШУМИ.ДАН 

За столом покривеним црвено-белом мушемом,са кришком хлеба у руци,седи 

СТАРИЦА,75 година,изборана,у црном.Поред врата стоји Кврга.Улази Урош. 

 

УРОШ: 

Имате ли телефон?Молим вас,брзо,ствар је хитна... 

Старица га тупо гледа. 

УРОШ/јаче/: 

Имате ли телефон?! 

Пред њим се појави Кврга са напереним пиштољем. 

КВРГА: 

Шта се дереш?!Нисам глув! 

Кврга снажно шутне Уроша у повређену ногу и Урош падне.Кврга се окрене 

старици и да јој новчаницу од сто еура. 

КВРГА: 

А ти,матора,да ћутиш?Капираш? 

Старица кратко климне главом. 

80.ЕНТ.ГОЈКОВИЋЕВА КОЛА.ДАН 

Урош седи,везан,на задњем седишту.Поред њега је Кврга.Поред Гојковића седи и 

вози Полицајац:око леве ноге му је омотан крвави завој,стиска зубе и стиснутих 

очију посматра Урошев одраз у огледалцету изнад волана.Гојковић се 

смешка.Шума поред пута постаје све гушћа. 

ГОЈКОВИЋ: 

Е,сине,да није мене овај Милун би сад пржио твоје бубреге. 

УРОШ: 

Заболе тебе за мене,Гојковићу.Даре Филиповић ти је наредио да ме испоручиш у 

једном комаду. 

ГОЈКОВИЋ: 
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Тачно је,рекао је да останеш у једном комаду... 

Гојковић се окрене. 

ГОЈКОВИЋ: 

...али то не значи да ћеш такав и да останеш. 

81.ЕКСТ.ИСПРЕД ФИЛИПОВИЋЕВЕ ВИКЕНДИЦЕ.ДАН 

Кола стају испред викендице. Високе, лепе двоспратнице.У дворишту четвртаста 

рупа, мешалица  за бетон, џакови цемента, крампови, лопате. Из кола извлаче 

Уроша,под паском Кврге и Гојковића.Прати их Полицајац,ћопајући.Урош погледа 

у правцу базена. 

УРОШ: 

Значи,стигле су паре за базен... 

Кврга га гурне напред. Урош покуша да га одгурне али га Кврга коленом удари по 

повређеној нози и повуче према вратима виле. 

82.ЕНТ.ПРИМАЋА СОБА ВИЛЕ.ДАН 

Соба је у ловачком маниру:камин,пушка и трофеји изнад њега:рогови јелена, 

дивокоза, препарирана вучја глава. Удобне фотеље поред камина, за оном десно 

,према прозору иза којег је шума, седи Даре и чита књигу: ”Чакра-пречица до 

виталности”од Џ.П.Синга. Погледа Уроша, гориле и Гојковића као да су га 

прекинули у читању нечег необично важног. 

ДАРЕ: 

О,изволите,седните. 

Кврга притисне Уроша и он седне преко пута Филиповића.Кврга стоји до њега. 

ДАРЕ. 

Милуне,иди до кухиње и дезинфикуј то... 

Гојковић крене да седне. 

ДАРЕ: 

Гојковићу,зар те не занима здравље твог човека? 

Гојковић га збуњено погледа. 

ГОЈКОВИЋ: 

Да? 

ДАРЕ: 
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Па иди онда и погледај како му је. 

Гојковић оде према излазним вратима.Пауза. 

ДАРЕ: 

Знаш причу. 

УРОШ: 

Знам. 

 

ДАРЕ: 

Па? 

УРОШ: 

Нећу ти ништа рећи. 

ПОЛИЦАЈЧЕВ КРИК,ОФ. 

ДАРЕ: 

Ако он овако урла због своје ране како ћеш тек ти урлати? 

Урош  прогута “кнедлу”. 

УРОШ: 

Нећу вам ништа рећи. 

Даре иронично клима главом . 

ДАРЕ: 

Хоћеш,хоћеш! 

УРОШ: 

А шта ако не знам ништа? 

ДАРЕ: 

Онда... 

Даре се игра својом књигом а затим је одложи. 

ДАРЕ: 

...онда твојим мукама неће бити краја!Кврга... 

Кврга  зграби Уроша за раме и одвлачи га према вратима.Урош гледа у очи Дарета 

и не спушта поглед.Даре на тренутак обори поглед..Кад подигне поглед,врата се 

затворе. 
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83.ЕНТ.ПОДРУМ ФИЛИПОВИЋЕВЕ ВИЛЕ.ДАН 

Подрум је са каменим подом, мемљив, прљавих, неокречених зидова,празан 

простор са нешто паучине.На куку је обешен,главом надоле,Урош.Полицајац га 

немилице туче мокрим новинама. 

ПОЛИЦАЈАЦ: 

Чекај,чекај,шта сам ти оно сломио деведесет и девете? 

Урош се труди да ухвати ваздух. 

ПОЛИЦАЈАЦ: 

Нос није,нога није... 

УРОШ: 

Пољуби ме у дупе,Милуне. 

ПОЛИЦАЈАЦ: 

Ребро!Треће ребро,то је! 

Полицајац почиње да удара Уроша по ребрима.Урош се увија од болова.Отварају 

се врата подрума.Улази Филиповић.Зимогрожљиво је набацио капут преко рамена. 

ДАРЕ: 

Доста! 

Полицајац се измиче у страну. 

ДАРЕ: 

Овде баш бије одоздо...Кврго! 

Кврга долази са хоклицом и вискијем.Поставља хоклицу пред Уроша.Даре седа и 

узима чашу. 

ДАРЕ: 

Морам да се загрејем... 

Даре отпије. 

ДАРЕ: 

...хоћеш мало? 

Принесе Урошу чашицу.Гледа Уроша са згражавањем и гађењем. 

ДАРЕ: 

Нисам знао да мучење може овако гадно да изгледа.Скини га! 

Полицајац скида Уроша са куке. 
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ДАРЕ: 

Милуне... 

Полицајац се окрене  и Даре га снажно шутне међу ноге. 

ДАРЕ: 

Јесам ли ти рекао да мозак мора да му остане читав?Да је остао дуже тако,умро би 

од излива крви у мозак!Марш напоље! 

Полицајац излази,храмљући.Даре уздахне. 

ДАРЕ: 

Реци. 

Урош јекне,подигнувши се у полусед. 

УРОШ: 

Ако ме не пустите до седам сви ће сазнати. 

Даре се тргне,приђе Урошу. 

ДАРЕ(шапне): 

Проверили смо све.Блефираш. 

Даре устаје и прилази Кврги. 

ДАРЕ: 

Твој је. Пази на главу. 

84.ЕНТ.ПОДРУМ ФИЛИПОВИЋЕВЕ ВИКЕНДИЦЕ.НОЋ 

Урош се буди,изможден од болова.Сваки пут кад се покрене стење и јауче.Пред 

њим на столици,под светлом које допире из дворишта,седи Даре.Изгледа сабласно. 

ДАРЕ: 

Не можеш да спаваш?Не могу ни ја. 

УРОШ: 

Је ли? 

Урош покуша да устане али падне на под и, главе ослоњене о камени под, посматра 

Дарета.Урош се смеје, лудачки. 

ДАРЕ: 

Ниси ти полудео, још неНеко ти је понудио лову,већу него ја.Јел то? 

УРОШ (кроз смех): 

Не. 
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Даре устане и бесно гурне куку која се заклати. 

ДАРЕ: 

Јел ти мислиш да сам ја неки морон?Шта онда радиш овде пет година?!Рекао сам 

ти која је цена уласка у странку,рекао сам ти каквих ту људи има,набавио сам ти 

све што ти је требало,био си ми као млађи брат,Уроше! 

Урош се болесно насмеје. 

 

УРОШ: 

Батица. 

ДАРЕ: 

Ма,јеси ли ти био тако глуп кад си мислио да сам се ја овако брзо обогатио 

поштено?Јеси ли веровао да си се ти обогатио поштено? 

Урош уморно склапа очи. 

ДАРЕ: 

Гледај ме,гледај ме бре! 

Даре подигне Урошу главу. 

ДАРЕ: 

Ниси црко.Не дам ти тек тако! 

Лупа ћушке Урошу. 

ДАРЕ: 

Јеси ли веровао,маму ти?!А? 

УРОШ: 

Желео сам да верујем, желео сам! 

Даре га пусти. 

УРОШ: 

Желео сам али нисам могао! 

Даре устаје и брише руке о панталоне. 

ДАРЕ: 

Шта је, прорадила савест? 

УРОШ: 

Да. 
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ДАРЕ: 

Од лажи може да се живи.Због савести се само гине. 

Даре погледа Уроша,трудећи се да изгледа хладно. 

ДАРЕ: 

Јел имаш нешто да ми кажеш?Немаш? 

Даре крене према вратима а онда се нагло окрене. 

 

ДАРЕ: 

Јеботе,па ти стварно не знаш! 

Даре се смеје,излази из подрума и залупи за собом врата.Урош уморно склопи очи. 

85.ЕНТ.ПОДРУМ ВИКЕНДИЦЕ.ДАН 

У подрум улазе Кврга и Даре.Урош се буди. 

ДАРЕ: 

Буђење,Урке.Идемо у шетњу. 

Кврга узима под руку Уроша и извлачи га из ћелије. 

86.ЕКСТ.ЛИВАДА ПОРЕД ВИКЕНДИЦЕ.ДАН 

Испод ливаде је шума.Ведро,топло време.Даре је пребацио сако преко 

рамена.Урош хода као месечар,придржаван Квргом. 

ДАРЕ: 

Што је топло данас...Ко би рекао да је октобар? 

УРОШ: 

Ко би рекао да је био пети октобар? 

Даре скида зној са чела и жмирка. 

ДАРЕ: 

Срање,заборавио сам наочаре за Сунце! 

Даре загрли Уроша. 

ДАРЕ: 

Слушај,Урке,ти не знаш ништа,ја те знам одраније..Приметио си да ови мајмуни не 

раде ништа без мене и.... 

УРОШ: 

Да нећеш можда да ме пустиш? 



 

 

66 

66 

ДАРЕ: 

Одмах.И ја имам своју савест. 

Урош погледа Дарета. 

УРОШ: 

Што онда убијаш људе? 

ДАРЕ: 

Што си се ти удружио са мном? 

Урош се заклати и ослони на Квргу.Извуче му револвер,удари кундаком Квргу и 

упери га у Филиповића. 

УРОШ: 

Шта је,Даре?Гади ти се да ме видиш оваквог?Други убијају у твоје име али ти 

немаш муда да пуцаш!Ти си политичар,јеботе! 

ДАРЕ: 

Где си то научио?У филмовима о Џејмс Бонду? 

 Урош помера пиштољ у правцу Даретовог кретања.Даре се креће лагано у  

полукругу око њега. 

ДАРЕ: 

Идиоте,шта ти то треба?Пустићу те и овако и онако! 

Кврга се баци с леђа Урошу,отме му пиштољ и удари га пар пута посред лица 

песницом. 

87.ЕНТ.ПОДРУМ ВИКЕНДИЦЕ.ДАН 

Урош зури у нетакнуту храну на сточићу пред њим :пастрмка,поврће,вино,хлеб. 

Улази Филиповић,смешкајући се. 

ДАРЕ: 

Шта је,немаш апетит?Штета,ово ти је опроштајни ручак!Ја сам га спремио. 

УРОШ: 

Мислиш да си овако средио све своје проблеме. 

ДАРЕ: 

Па да... 

Даре узима вино и сипа га у чашу.Пије. 

ДАРЕ: 
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Нико неће веровати у твоју причу,веруј ми. 

Урош се закашље. 

УРОШ: 

А шта ако одлучим да ти се осветим? 

ДАРЕ: 

Па да гризеш ћебенце у затвору?Не верујем. 

Даре узме парче хлеба и нервозно га жваће. 

ДАРЕ: 

Немаш никакве доказе.Онакво мучење нико не би издржао.Хоћеш да 

једеш?Не?Онда си слободан... 

Даре му великодушно покаже према вратима.Урош оклева а онда крене према 

излазу. 

ДАРЕ: 

Урке! 

Урош се окрене. 

ДАРЕ: 

Где ти је радозналост? 

Урош се клати на ногама и облизује осушене усне. 

ДАРЕ: 

Хоћеш ли да знаш зашто сам  средио Гогија и Благојевића?Благојевић је открио да 

50% новца са тајног уговора између нас и Кунтариса иде на фирму “Рунолист” 

илити »Edelwiss« у Лихтенштајну а погоди ко стоји иза те фирме? 

УРОШ: 

Ти. 

ДАРЕ: 

Елементарно,мој драги Вотсоне!А сад погоди у коју земљу иде пола прихода моје 

фирме.Не знаш?У Тувинску Републику!А ту живи ко? 

УРОШ: 

Нешић из Државне безбедности…Ти си убио Мирковића! 

Урош се заклати.Даре га придржи. 

УРОШ: 
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Пусти ме. 

ДАРЕ: 

Како хоћеш. 

Даре пусти Уроша и он падне на земљу. 

ДАРЕ: 

Мирковић је био будала, хтео је да очисти странку,да окупља опозицију а то се 

онима горе није допало.Лепо су га опомињали али…Нешић ми је рекао: ми ћемо 

пасти али не сада. Дај нам Мирковића па да се мирно разилазимо. И рекао сам све о 

њему, до најситнијег детаља,и о швалерки за коју чак ни они нису знали.Упуцали 

су га пред њеном кућом. Нешић је збрисао петог октобра али и даље има мој досије 

и гомилу трака .Ја му плаћам да ћути и то је то. 

Урош се с муком ослони о зид. 

УРОШ: 

А странка? 

ДАРЕ: 

Шта странка? 

Даре извлачи “Блиц”из унутрашњег џепа капута и баци га Урошу.Велики наслов 

“ПАД ПЕТРОВИЋЕВОГ КРИЛА, ПЕТРОВИЋ СМЕЊЕН,ДАРКО ФИЛИПОВИЋ 

НОВИ ПРЕДСЕДНИК СТРАНКЕ”.Даре прилази вратима,покаже напоље. 

ДАРЕ: 

Изволи,слободан си. 

88.ЕКСТ.ПОЉАНА ИСПРЕД ВИКЕНДИЦЕ.ДАН 

Петровић се,тетурајући,спушта према тамној боровој шуми испод куће. Осврће се 

према кући.На првом спрату поред прозора,стоји Филиповић и посматра га а затим 

навуче завесу.Урош улази у мрачну шуму. /КРАЈ/ 
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HYDRA 

/ radni naslov/ 

/scenario za tv/ film/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Херакле је, по Атинином савету, натерао Хидру да се 

појави, пецкајући је пламеним стрелама а затим задржао 

дах све док је није дочепао. Али, чудовиште му се уви око 

ногу, настојећи да га савлада. Херакле је узалуд ударао 

батином по њеним главама; чим би једну смрскао, одмах 

би на том месту израсле две-три нове…” 
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( “ Грчки митови”, Роберт Гревс ) 

 

 

 

 

 


