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Време и место: 
Сад и овде 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сцена прва 
 
( Пригушено светло-права атмосфера. У воденом  кревету Рашкић и Лелла, 

голишави, покушавају да се споје имитирајући лажни коитус. Фотографише 

их Мирослав, тачније покушава то да уради. Оф: “Папарацо”, Рамбо 

Амадеус) 

М: Полако, полако! Чекај! 

Р: Где да чекам, Мирославе? 

Л: Ту, одмах иза угла, поред трафике. Чекај кад ти човек лепо каже. 

М: Јеси ли легао на њу? Јеси!  

Р: Ево, лежим преко ње. 

М: А где ти је пенис човече? 

Р: Молим? 

М: Како да направим порно-фотке без  уздигнутог споловила? Без видљивог 

споловила, да будем прецизнији. 
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Р: Шта индицираш? 

Р: Извини, нашао ми се мало, ван фокуса. 

Л: Фокусирај га, Лазаре! 

М: Би он али шта? 

( Рашкић се нагло склони са Лелле и седне на угао француског кревета, 

склизне на дупе) 

Р. Сад и ово. Дивно. 

М: Слушај, Рашкићу,ја тебе потпуно разумем. Леллаа и ти сте ово радили 

већ сто пута и теби је као мало досадно. Океј, јасно ми је.Али, замисли да је 

први пут, сети се првог пута 

Р: Било је трауматично, са неком проститтутком. 

М: Добро, онда следећеге, бољег пута. 

Р: Покушаћу. 

(Пауза) 

М:јеси ли се сетио? 

Р: Јесам. Студентски камп у Жањицама, Виолета, загребачка декла 

Л: Она ти је боља од мене? Види шта је србијанско село дало! 

Р: Боље да не гледам. Ћути.И шта онда? 

М: Блоу ап! 

Л: Блоу џаб? 

М: Увећај га!Зумирај га ,брате1 

,зумирај га. 

Р. Зумирам,зумирам. 

Л: Душице, јеси ли прогутао? 

Р: Дај, немој сад о томе, Лелице.  

Л: Лепо сам му рекла да је то неопходно за овај посао. Да ти се није скупио 

од треме? 

Р: Рекао сам: немој! 

Л: Да ти га мало разлабавим? 

М: Чекај, чекај, полако! Ја ћу с њим. Не у том смислу наравно. Рашкићу, јеси 

ли океј? 
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Р: Не, нисам океј. 

 (М. крене да га потапше утехе ради па се предомисли. Пауза) 

М: Е, немој да се нервираш. 

Р:  Шта хоћеш да кажеш с тим? 

М: Дешава се свима. И најбољима. 

Р: А ти си најбољи па као знаш?! 

Л: Рашке! 

Р: Ћути тамо! Теби је лако, ти си женско, довољно је само да легнеш, 

нагузиш се, мало: “Ах,.ах,ах!” и готово. 

Л: А тако? А мислиш да је мени свеједно под кога ћу лећи? 

Р: Ово је реторичко питање, јел’тако?  

Л: Мушкарци! Мислите само како да легнете преко жене и да га увалите а 

како се при томе понашате боле вас ћоше Лелллааа, Лелллаа, шта ти је све 

ово требало!? Боље да си остала у свом селу да гајиш кукуруз и постала 

лезбача к’о и свака права баба-девојка! 

( М. Даје знак за “брејк”. Они настављају да се расправљају) 

Р: То што ми ти набијаш на нос знаш где можеш да набијеш! 

Л: Хајде реци, хајде! 

Р: Ја сам фин, ја то не радим! 

Л: А да крадеш то можеш? 

Р: То су бедне инсинуације недостојне коментара! 

Л: Човече, чујеш ли ти некад себе? Отпевао си своје! 

М: Океј, ја идем!!! 

(М. крене према вратима) 

Р: Чекај, Мирославе, Мики, чекај мало! 

М: Нисам чуо магичну реч! 

Р: Ууууфггффф! 

М: Ја могу да проговорим о овоме! О лажности свега овога! 

Р: Немој, Мики немој! Опрости старом покварењаку!И  мени, старом 

покварењаку и овде присутној курви! 



 5 

Л: Ја се бар не карам са целим народом за бесплатну клопу у скупштинском 

ресторану! 

М: Доста, доста! Чули смо доста! Ово није ни Скупштина ни посело и зато 

не желим да чујем ни “А” од вас! Ни “а”! Ово је озбиљан посао који тражи 

целог човека! 

Л: Или бар неке његове делове! 

(Р. Скочи и јурне на Л.) 

Р: Убићу је! Убити! 

М: Чекај,полако, снимамо порно-причу а не црну хронику! 

Р: У чему је разлика? Људи паре очи и на једно и на друго! 

М: Уф, да прескочимо ту тему? 

Р: Зато што се тиче твоје прљаве професије? 

М: Не зато што се тиче моје прљаве професије већ зато што нисте у 

позицији да ми моралишете, поготово у тим кожним гаћицама-

увлакачицама, господине посланиче! 

Л: И нека си му рекао! 

М: То исто може да важи и за вас, госпођице Лела са два “л”. 

Л: Што за мене? И два “а”! 

М: Океј, Ле-л-л-а-а! Јел сад у реду? 

Л: Није у реду. 

(М.  Дубоко уздахне и зграби Р.  за руку и довуче га до Л. на кревет.Они 

покушавају, безуспешно, да се одмакну једно од другог) 

М: Џабе вам посао! Или ћете лепо урадити како вам ја кажем или ништа од 

целе приче! 

Р: Ништа од ТВОЈЕ приче, хоћеш рећи! 

М:  Да, да, да, ништа од моје приче! И, Леллаа, шта се стално врпољиш? 

Смири се, мислим, није ово Мала Војловица,  јеби га! 

Л: Не дирај ми завичај! 

Р: Ово је Београд, престоница нове, интегрисане Србије. 

М: Браво, јесте! Пет из географије, један из познавања геополитике! Седи 

доле! 
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Л: Ја нећу да му радим оно, знаш? 

Р: И немој! Имаш зубе ко канадски дабар! 

М: А сад вас молим за апсолутну пажњу енд позорност, јел се разумемо? 

Р&Л: Да. 

М: Дакле, овако ћемо. Прво да резимирамо за и против. 

Р: Про ет контра. 

М: Знамо и латински. 

Р: То је латински? 

М: Дакле, теби опада рејтинг. 

Л: Није то једино што њему опада. 

Р: Мики, ја сад пролазим кроз транзицију а она… 

Л: Што се секса тиче ти си још у Слобином времену! 

Р: Овај свет ће ускоро остати без једног антислухисте! 

Л: Јој, што се патим с тобом. Боље да сам узела оног малог слатког 

одбојкаша он би ме до сада трипут испрескак’о! Е, то ја зовем Право Мушко! 

М: Завежи! Јесте, теби сам се обраћао  Лелллаааа! Дакле, теби опада 

рејтинг а њему се јел смешка титула најпожељнијег нежење у земљи. 

Р: Тако кажу а ја гајим искрене наде да ће се то у најскорије време и 

реализовати! 

М: Али ниси још сигуран па желиш да урадиш нешто скандалозно што ћ ете 

приказати онаквим какав заиста јеси-то јест хомо балканикусом, мачом са 

мушкошћу одавде до вечности,  у жестоком хардкор клинчу са присутним 

узором женске лепоте источно од Љубљане.  

Л: Хвала. Ваљда. 

М: Требају нам и негатив и позитив ваше везе. Дакле, ви само требате да 

урадите оно што сте радили и пре али пред фотографом.  

Р: Папарацом. 

М: Без лажног моралисања, молићу. Ја сам, ипак, професионалац. Дакле, 

ви сте ту голи, пред највећим, врхунским фотографом ове гране професије, 

човеком који вас гарантовано подиже у звезде. За овај дил нико, нормално, 

неће знати. Сви срећни и задовољни а ви одрадите своје. 
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Л: Ја бих, али њему не иде. 

Р: Кад ти ја покажем… 

(Р. Скочи на њу, преко М. и ускоро се три тела нађу у клинчу на кревету) 

М: Хеј, полако, полако, за групњак се додатно плаћа! Чекај! Доста или 

ништа од снимања! Мирни, мирни, пући ће ми три хиљаде евра! 

Р: Смири се,Мирославе! Купићу ти бољи, већи! 

М: Већег има-бољег нема. 

Л: Јел те то теши, Лазаре? 

Р: Шта то? 

Л: То да није све у величини! 

Р: Сад ћу те стварно задавити! 

М: Кажем: доста или ништа од снимања!!! 

(Одмах се умире) 

М: Дакле, где сам оно стао? Ах, да:вас двоје ћете лепо то обавити ја ћу вас 

још  лепше сликати, немате ништа да бринете. Ваше сисе, гузице, младежи, 

полни органи, све ћу то средити у “Фотошопу”. Не би били први који су код 

мене истопили или надоградили  који центиметар.Нека питања? 

Л: И, шта ћемо сад? 

М: Уф, какво питањее! Нема везе. Дакле овако: кад момак или девојчица 

дође у одређене године онда њихови доњи делови тела почињу да се чудно 

понашају. Наиме, ти органи влаже, расту, сврбе, болуцкају при помисли на 

други пол… 

Р: Ово је крајње деградирајуће! Ја више нећу трпети овакву опструкцију! 

Л: Шта си рекао? 

М: Рекао сам да сам ваш гуру, да се опустите у мом присуству као да нисам 

ту а рекао сам и то да треба да нађете начин да се напалите. Ето, то сам 

рекао. 

Л: Не, шта је он рекао? 

Р: Да смо сад у Скупштини ја бих дао приговор, оштар приговор. И тражио 

бих да све што сте рекли од речи до речи уђе у записник! 

Л: Уф, што ме пали политика! Хоћу реч!  
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(Л. диже два прста) 

Р: Не можете причати како вам се прохте и то још ван правлиника! 

Л: Ја као шеф посласничке групе… 

Р: Следећи је посланик Милорад Влашкалић. Након њега-Тутимир Гојзић. 

Л: Реплика! 

Р: Већ сте искористили своје право! 

Л: Не можете ви тако са мном! 

Р: Могу и то управо и радим! 

Л: Или ћете ми дати реч или ћу оборити владу! 

Р: Не дам вам реч те не дам!  Нема преговора са опозицијом! 

(М. погледа у правцу Р.  међуножја) 

М: Да ми је неко причао не бих му веровао.Само у Србији! 

Р: Не дам вам микрофон! 

Л: А ако ја отмем “микрофон”? 

Р: Немогуће, чврсто је уземљен. 

Л: То да је чврст може да се види из друге зграде. 

(Л. га зграби између ногу и хитро повуче на себе. Р. наскочи на њу) 

Л: Навали, брале!Оћу да ми играш хоризонтални “чочек”! 

Р: Снимај, сад снимај! 

(Одједном Р. стане) 

Л: О, не, шта ти је сад? 

Р: Нешто ми се врти у глави! 

М: Прва последица узимања вијагре. 

Л: То је од напаљености! Ајде, навали,море,  шта чекаш? 

Р: И знојим се! Као свиња! 

М: Зној. Други нуспроизвод плаве пилулице. Највероватније количина од 

100 милиграма. 

Л: Нема секса без знојења, хајде, крени!Запни, напни.  

(пева) “Ти си афродизијак у мојој души, 

У мени све се рушииии” 

Р: И то треба да ме мотивише? 
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Л: Јок, ал ти удри свеједно! 

Р: Није ми сад до тога. 

Л: Дај бре, биће ти драги!Биће.биће! 

Р: Јој, боли! 

Л: Да променим репертоар? (пева)”Нека боли , и требада боли!” 

Р: хтео сам домаћу певаљку а добио Ширли Темпл! Грозно! 

(Мало крви капне из Р. носа на Л.) 

Р: Крварим. Из носа. 

М: Крварење из носа-трећа нуспојава! 

Л: Фуј! 

Р: Извините, само моменат!Морам у купатило! 

(Р. одјури лево. М. клоне на патос, Л. устаје са кревета. Брише крв са лица) 

М: Има и четврта контраиндикација. 

Л: А то је? 

М: Бол у срцу.  

Л: Ау! 

М: Не бој се. Неће њему бити ништа. Јак је као бик. 

Л: Да, али на погрешним местима. 

М: Уф, понекад се питам зашто ово радим. 

Л: Знам како ти је. Шта је мени требало да одем у певаљке? 

М: Слава, лова….па онда популарност, паре, па да, то је углавном то. 

Л: А шта је теби требало да одеш у папараце? 

М: Е, то је прича за себе. Некад је то било изазов- хтели су да ти разбију 

нос, да те убију а данас те вуку за рукав да их сликаш. Некад сам био 

провокатор а данас сам мали трећеразредни фотограф! Мали прљави 

порнограф! 

(Л. га потапше по рамену) 

Л: Никад ти ниси био Мирославе више од онога што си сада! Ја да ти кажем! 

М: И то треба да ме утеши? 

Л: Каква утеха? Јел слушаш ти мене некад? 

М: Јок ја. 
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 Л: Па ја само наричем о томе како нема наде, среће , љубави 

(пева,народњачки)  

“Ничег нема дечко мој,  

само само туга и хорор твој!” 

(Пауза) 

М: Боље да данас нисам ни скидао бленду! 

(Пауза) 

Л: Слушај, Мирославе, ти си паметан дечко али ниси ништа урадио до 

краја., ко што и овај мој не може да уради до краја. 

М: Откуд ти то? 

Л: Ма, ја то онако метеоролошки. 

М: Метафорички. 

Л: Разлика је једино што си ти напола у каријери а он напола у кревету а 

мени треба потпун тип. 

М: Ко каже да сам потпун у кревету? 

Л: А да проверимо, а? 

(Улази, сав мокар, Р.) 

Р: Држава је у опасности. 

М:Молим? 

Р: Држава је у опасности. 

Л: Да неће поново да нас бомбардују? 

Р: Држава је у опасности. Мислим да ме боли срце. 

(Мрак) 
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Сцена друга 
(Бар. Са разгласа бије нека попастична медитеранска јебада. За шанком 

седи М.  и пије. Поред њега је фотоапарат. Припит је. Узме фотоапарат и 

окрене га према публици. Кликће као да пуца. Пауза. Ставља бленду н а 

апарат а затим ишкљоца неких тридесетак пута) 

М: Нема више. 

(М.  наставља да пије. С  његове стране пулта”изрони” Звонко) 

З(пева): “Папарацо, папарацо, би л’ ми мало 

Објектив изгланцо!?” 

(Пауза, М. заузме став као да ће да се бије а онда се насмеје) 

М.: Звонко Богдан! Где си царе!? 

З: Само Звонко.Аничић, Звонко Аничић. 

М: Бонд, Џејмс Бонд! Где си бре ти човече? Видим остао си исти. 

З: Што се за тебе не може рећи. 

М: Дај, човече, не зајебавај. 

З: Не, не зајебавам. Стварно то мислим. 

(Пауза. Обојица се церекају) 

М: За шта си? 
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З: Виски? 

(Мики се нагне преко шанка напред и извуче, висећи, док му марамице и 

сића испадају из џепова, флашу) 

З: Чекај, сад ће келнер. 

М: Ма, пусти келнера, батице! Ја овде пијем на црту већ годинама. 

З: Откуд знају? 

М: Ово је моја флаша. За ову недељу. Или дан. 

(Мики им сипа алкохол, наздрављају, пију. Пауза. Смешкају се као да један 

другоме желе да кажу да је све у реду) 

З: Много пијеш. 

М(кроз шалу): И зато си дошао, дркаџијо? Да ми спасаваш јетру? 

З: Нисам дошао због тога него због своје жедне јетре. 

М: Па шта онда сереш? 

З: Онако. Реда ради.Сјебан сам. 

М: И ја исто. 

(Пауза) 

М: Па, ко ће први да прича о сјебавању? 

З: Ево рецимо ти. 

М: А што ја? 

З: Ти ми изгледаш као тежи случај. 

М: Увек си био пун себе, још  у средњој. Ко да су ти набили банану у дупе. 

З: Знам, а то су ми још и најбоље особине. 

(Смеју се.Пауза) 

З: Ајде, крени са самосажаљевањем. Претворио сам се у уво. Деведесет 

посто, то јест.  

М: А шта је оних 10%? 

З: Банана у мом дупету. Причај! 

М: Фотографишем звезде које се трпају, пијем као смук, немам девојку-

спавам са курвама.Не планирам да се женим а већ имам тридесет пет. 

З: Што то? 
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М: Везивање, њакање,кукање, дељење мизерије и зајебавање око тога ко је 

спустио даску у клозету.  

З: Сигурно се може наћи нешто. 

М: Нешто? Кућни љубимац? Двосполац? Шта нешто? Јеботе, живим у 

једнособном мемљивом стану који ми је оставио мој отац, такође 

алкохоличар плус коцкар који је запалио за Америку и вратити се неће 

никад…. 

З: Тета Ната, твоја мајка? 

М: Пре десет година. Срце. Било је превелико. Јеби га. 

З: Жао ми је. 

М: Причај ми о томе.Е, пази ово. 

(М. наскочи задњицом на бар и затим елегантно склизне па се окрене, 

зграби флашу, спусти чеп, заротира је у ваздуху пар пута а онда им сипа 

пиће) 

М: А, шта кажеш? “Коктел” батице! Идемо, вуууу! 

З: То ти је добро али могао си нешто да сјебеш. 

М: Нешто да сјебем? Мислиш овако? 

(Мики скочи на шанк затрчи се и доскочи на други крај собе а онда се врати, 

наскочи и, клизећи на коленима, стигне до Звонка) 

М: И, јесам ли нешто сјебао? 

З: Ниси. Импресиониран сам. 

(М. устане, и , стојећи на шанку, великодушно се наклони, по витешки) 

М: Драго ми је да сам вас забавио господине. 

З: “Глумци су стигли,сире”. 

М: Је ли, а где? 

З: Ма не, то ти је из… 

М: Знам да је из  “Хамлета”, геније. Јеботе, јел ти стварно мислиш да сам ја 

глуп? 

З: Мислим да си веома интелигентан. 

М: Али не и паметан. 
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(М. скочи на тле. Сипа још једну и попије је на екс. М. примети како се З. 

осврће) 

З.Изгледа да нас људи гледају. Да променимо локал? 

М: Ко, они? Ма јок, ја тако овде сваке ноћи! Навикли су. А и ти ћеш. Шта има 

код тебе? Не, немој ништа да кажеш! Хоћу да те запамтим таквог!Остани 

мој светли узор! 

З: Ја теби светли узор? 

М: А што да не? Па јеси ли ти свестан да си остварио прастари школски 

идеал и креснуо математичарку на струњачама у сали за физичко? 

З: Значи, још се прича? 

М: А о чему да се прича? О другој жени домара Боре Лимуна која је још 

ружнија од прве? 

З: Немогуће! 

М: Могуће! 

(Пауза) 

З:А директор се наљутио и послао ме кући за казну! Каже: Мали, навуци 

гаће, помози професорки да закопча грудњак и-тутањ кући да те нисам 

видео! 

М. Ма,да! Матори јарац остао да настави твој посао! 

З: После мене нема шта да се наставља! 

(Пауза. М.га потапше) 

М: Види га! Легендо!Јеси ли ти  први почео да пијеш у школи? 

З: И ти са мном. 

М: Ти си ме научио. И види ме сад! 

(Смеју се) 

М: И, шта радиш још? 

З: Завршио сам факс. 

М: Стварно? 

З: Аха. Јуче сам то сањао. 

М: Ниси завршио? 

З: Нисам ни почео. 
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М: Бар се ниси много трудио.Али си радио нешто до сада? 

З: Радио у пет киоска, три кафића, две мртвачница, једној јавној кући… 

М: Ти? Као жиголо? Сводник такорећи макро? 

З: Не, возач. Четири пицерије, осам тезги на Булевару ,шест тезги на 

Зелењаку и накупац јаја на Каленићу.Е, да! Конкурисао сам за “Зелену 

карту” у САД. 

М: Само им ти требаш! 

З: Имам сертификат за тражено занимање. Бићу трајп кук,. 

M: What the fuck is the tripe cook?! 

З: Кувар шкембића! 

М: 35 година је прошло а ти куваш шкембиће! Јел’знаш да сутра можеш да 

умреш? 

З: То сам и ја тебе хтео да питам. 

М: Нр, озбиљно, шта ћеш сад? 

З: Чекаћу па кад ме приме-приме! 

М: Аха, видим зинуло им дупе од Санта Феа до Балтимора за тебе! 

З: Ја те потпуно разумем. 

М: Ти ме потпуно разумеш? Чини ми се да сам то већ негде чуо!Ко си бре 

ти, драга Савета? 

З: А ко си ти?  

М: Ајде, ко сам? 

З: Не знам ко си али знам ко ниси. Сигурно ниси онај Мики који је хтео да 

буде уметнички фотограф, онај Мики који је прочитао више књига од целе 

школе са директором заједно, онај Мики који је триповао како би било супер 

да оде у неку џунглу у Латинској Америци и прави репортажу о герилцима. 

М: Тај Мики је много срао и још више читао,високу уметност не занимају 

људи а  ти герилци су обичне комуњаре које носе Че Геварине мајице и 

шмрчу коку. 

З: У Јужној Америци се по томе да ли си левичар или ниси види да ли си 

човек или не.Тамо још има неког смисла да се бориш. 

М: Ко је рекао то срање? 
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З. Ти. 

М: So like me, so much un-like me! 

З: Хајде, признај човече. 

М: Шта да признам? 

З: Признај да си веровао. 

М: Или шта? 

З: Или ћу сад да свима у бару кажем како си мој дечко и да смо спремни да 

уђемо у брак и усвојимо дете неког од њих! Коме год смета дете нека да 

нама! 

М: Дај, не зајебавај! 

З: Па, да, то је последњи табу који је остао јел’тако? Хомосексуализам! 

Сликао си оног сликара како сере у шуми? Сликао си гологузог редитеља на 

нудистичкој плажи, сликао си ону што је с оним имала лагану предигру на 

Ади Међици.  

М: Нисам знао да толико познајеш мој опус. 

З: пратим те већ дуго. 

М: Немој, већ сам параноичан. Не исплати се! 

З: Заокружи своје дело! Сликај нас двојицу као прави геј пар! Хајде, што се 

плашиш наше љубави! Ево, ја ћу бити мама а ти буди тата! 

М: Дај, бре, па ти си највећи хомофобик којег сам упознао. 

З: Скривам своју праву природу. Скривао сам је до сада.Чувао сам се за 

тебе, мили! 

М: Смири се. 

(З. га одгурне и попне се на шанк. Тапше рукама) 

З: Молим вас за пажњу, мало стрпљења! Јесте срце, ни ти ниси баш 

најтрезнија! Мој драги пријатељ Мики и ја имамо нешто да објавимо. Знам 

да за то данас треба много храбрости и да се увек појави неки наци идиот 

који ће вам разбити главу али ја ћу јавно рећи, нека ме сви чују…. 

(М. га вуче за ногавицу) 

З: Хајде, нека сви чују. И баш ме брига ако то оде у новине. Ево, Мики ће то 

послати у новине, он је тамо велика фаца, он фотографише све славне 
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гузице. Ако он није фотографисао ваше дупе ви сте последње говно. Него, 

кад је о дупету реч сетио сам се одмах Микија и мене, наших заједничких 

тренутака на великом одмору у средњој школи “Милица Маглица” кад смо 

први пут схватили да имамо нешто заједничко…. 

М: Нећеш рећи, блеферу, знам те! 

З: Тамо, у забитом кутку дворишта наше школе у једно пролећно 

предвечерје смо први пут почели да експериментишемо и онда смо 

схватили… 

М: Силази,идиоте, луђи си од мене! Признаћу, само силази! 

З:Наиме, схватили смо да вас све пуно волимо и да вам желимо свако 

добро! Ајмо, аплауз! 

(Млак аплауз, неколико руку) 

З: Хвала, хвала, били сте дивна публика! 

(З.силази. Пауза) 

З: Дакле? Знаш, ја могу поново да се попнем горе. 

М: Веровао сам. Веровао сам у уметност-она је постала копи-пејст срање. 

Веровао сам у герилу.-посекли су џунгле и побили гериљеросе. Затрли их 

као бизоне.Тада сам поломио мој албум “Сандиниста”. 

З: Клешов албум? Ти си стварно прсао! 

М: Веровао сам у своју земљу и изгубио рат у њено име. Неколико пута. 

Веровао сам у демократију а пре сат времена сам над клозетском шољом 

држао за главу идиота који представља владавину народа.Веровао сам у 

љубав и то платио живећи са курвом две године. Сад плаћам курве али 

барем не живе са мном. Обаве то што имају и оду. И сви срећни и 

задовољени. 

З: Још можеш да промениш ствари. Чим имаш толико енергије за ироничне 

коментаре имаш снагу и за промену. Довољно је да само мало преусмериш 

енергију. 

М. Да се преусмеравам? Куда? У медитацију, будизам? Чекај, да ниси ти 

Јеховин сведок? Они се тако само појаве изнебуха,блаблабла, спас 
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човечанства, Судњи дан,блаблабла, спаси душу своју,  увале ти брошуру и 

збришу. 

З: Нисам сведок.Мислим… 

М. Мислиш, ниси заштићени сведок? 

З:Нисам у сектама, партијама, странкама. Нисам нигде. 

М: Ти бар знаш одакле си и где идеш. 

З: Ја само желим да ти помогнем. 

М: Тако што ћеш ми сјебати концепцију? 

З: Не могу ја сјебати ништа што већ није сјебано Мики. Како човек који не 

постоји може сјебати ствари? 

М: То си лепо рекао.Сероњо! 

(Пауза) 

З: Хвала. Ја сад идем. 

М: Па иди, ко те спречава. 

(З. узима флашу и носи је са собом) 

М. А шта ће ти то? 

З:Ово једино може да излечи моју припитост. 

(З.стане) 

З: И размисли о9 ономе што сам рекао, 

М: О чему? 

З: УФ! Не само да си луд већ си и забораван! О твојој савести, Мики! 

М: Видимо се ,скоте. 

З: Пре него што си мислио, љубави! 

(З. збрише а М. се окрене да га гађе а онда схвати да је просуо виски из 

чаше. Бесно се отреса. Мрак) 
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Трећа сцена 
(М. стан. Кревет, флекави зидови, прави брлог. Бесно куцање на вратима. 

М. уморно устаје и једва отвара врата. Упадају као фурије Рашкић и Лелла) 

Р: Какве су то дезинформације? 

М: О чему причате? 

Р. Знаш ти добро. 

М: Дај прво да мало изгланцам објективе па ми испричај. 

Р. Нема оклевања. 

(Р.  га гурне у собу а онда, схвативши шта је урадио, одмакне се) 

М: Жено! 

Л: То сам ја. 

М: То дефинитивно јеси. 

(Удари је по дупету. Њој је и криво и драго истовремено) 

М: Нисам то урадио што си добра мачка већ да напакостим овом овде. 

Р. Овај овде?! Ти и ја смо имали неки посао! 

М: Посао који нећу више да радим, посао којег сам сит! Дао сам отказ јуче! 

Р: Знамо, све знамо о томе како си се налио, извређао свог шефа, 

испљувао га и испишао се насред редакције. Познат нам је тај 

инкриминишући случај и нећу се смирити док не добијем задовољење. 
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(Л. ,затечена речима, седа на кревет и призива га рукама) 

Л: Хајде, дај ми задовољење! А ти-снимај! 

М: Не снимам. 

(Л. се скида а и Р.) 

Р: Новац није проблем. 

М: Код мене јесте. Чим имам паре ја пијем а кад пијем ја улетим у 

проблеме.  

Р: То ти није паметно.Узми фотоапарат,скоро смо голи. 

М: Видим а сад марш из мог стана. 

Р:Молим? 

М: Опалим те голим, волино, и ето ме јопет назад! Иди у своју вилу па се 

тамо туцај! Немој ми рећи да немаш фотопарат! 

(Р. устаје мирно, облачи се) 

Л: Душо, навали! 

Р: Сад ћу. 

(Р. удари шамар М.) 

Р: Шта ти мислиш, да сам ја неки лудак? Ја сам човек од принципа. Кад ја 

договорим да мој чин љубави… 

Л. Хахахахха,чин љубави! Према самом себи! 

Р: Ћути!Дакле, кад ја договорим да мој,знаш већ шта, снима тај и тај 

фотограф звани папарацо онда ће тако и да буде. Ја конструишем догађаје, 

ја креирам историју, ја бирам писце, фотографе, глумце, да ли је то јасно?! 

(Пауза) 

Р: Кажем: да ли је то јасно, бедни статисто! 

(Пауза) 

Р: И не трпим никакво опирање! А ти знаш куда опирање може да води! 

(Пауза) 

М: Знам. 

Р:И знаш да знам људе који и даље контролишу помрчину у овој земљи? 

М: Да. 

Р: А шта помрчина ради? 
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М: Гута људе. 

Р: Гута људе. Добар дечко. 

(Р. га потпаше по образу) 

Л: Мацо, имам ја фотоапарат. Одличан, корејански. 

Р: Језик за зубе! Хоћу, дакле, да нас фотографишеш. 

Л: Али не овде, душо. 

Р: Јесам ли те нешто питао? 

Л: Погледај где живи. Покупићу стенице, пицајзле и ко зна шта још. 

Р: Пицајзле већ имаш. У глави! 

(Р.се осврне око себе, с гадљивошћу) 

Р: Мада, с друге стране, у праву си. Мирославе, ти ко да живиш у  писоару 

на железничкој станици! 

М: Јеси ли ти декоратер ентеријера или тако нешто? 

Р: Јел ти стало да водиш свој мали, бедни, смрдљиви живот?! 

Л: Немој душо! 

Р: Откад ми то тепаш? И, фактографска грешка- ја немам душу! А ти, 

Микице, размисли о овоме што сам рекао! Ових дана, кад се окупаш и 

истрезниш, послаћу човека по тебе! 

Л: Немој! 

Р: Не тог човека! Послаћу шофера да га покупи и одвезе нашој кући. 

М: Где ћете се, у домаћој атмосфери, креснути. 

Л: Ваљда. 

Р: Сигурно. 

М: Значи, провалио си “Цијалис”? 

Р: Да. Није тако скуп. 

(Тргне се) 

Р: Ових дана! И немој да касниш! 

(Р. одважно излази напоље а за њим Л. ) 

Л: Учини ти како каже. Шта те кошта? И пре си тако. 

Р.(офф): Љубадинка, долази овамо, Сунце ти крваво јебем! 

Л: Одма,одма! 
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(Л:  одврцка из собе. Улази Питковић у собу) 

М: Ко си сад па ти? Овде је стварно као на железничкој станици! 

П(благи амерички акценат): Питковић, адвокат, мило ми је. 

М: Ко ме сад тужи због увреде лика и дела? 

П: Немојте имати никаквих бојазни. Само затворите врата. Ово што ћу вам 

рећи није за комшилук. 

М: Како није? Они чују и кад прднем у себи. Седните негде, на кревет 

рецимо. 

П: Видим, немате намештај. 

М: Сем кревета не. 

П: Како, ако смем питати? 

М: Не смете али, кад већ питате, да вам кажем и ово: једна моја муштерија 

је моје воајерисање у оквиру посла схватила превише лично и демолирала 

је стан. 

П: У, то је сигурно било страшно. 

М: Ма какви. Само сам добио повод да избацим натрули намештај. 

П: Чувате приустност духа. То ми се допада. 

М: Хајде ви лепо отворите тај кофер, извуците то што имате па се 

растаните са мном у тузи и сузама. 

П: Дајте, младићу! Што у сузама, побогу? 

М. Зато што ћу вас тако оплавити да ће вам сузе наврети на очи. 

(М. га зграби за ревере) 

П: Чекајте, баталите то! 

М: Шта да баталим? Вас или ревере? 

П: Обоје. Ја вам доносим добре вести. 

М: А одакле долазе? 

П: Од вашег оца. 

М: Па шта је то тако добро стигло од старог доброг Велизара? 

П: Вест. Вест о његовој смрти. 

(Пауза) 

М: Извукао се. 
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П: Мислите, умро је а нисте га као мене? 

М: Полако улазите у фазон. Полако али сигурно. И шта сад, оставио ми је 

милионско наслеђе? 

П: Погодили сте. 

(Пауза) 

М. Не, не, чекај-ово је нека скривена камера или тако нешто. You are fooling 

the fooler! 

П: Знам из ког филма је тај цитат и, не, I fool you not! 

(Вади папире и показује му их) 

М: Толико? 

П: Толико.  

М: Откуд њему те паре? Убио је папу? 

П: Ништа слично. Коцка-Лас Вегас. 

М: А како је умро? 

П: Алкохол-Лас Вегас. 

М: И ја свашта питам. 

П: Господин је попио болу-чинију од две литре пуну разноразних 

алкохолних  пића смешаних у коктел који би плавог кита бацио у наркозу. 

М: А човека послао у вечна алкохолишта. 

П: Управо тако, господине и ја вам, као покојников адвокат, желим сваку 

срећу.Надам се да ћете са својим новцем учинити нешто велико и значајно 

за вас и вашу земљу. 

М: То је и ваша земља.  

П: Делимично. Ја сам нигде. Мало овде-мало тамо. 

М: Као и Звонко. 

П: Ко? 

М: Није битно. Хвала вам. 

П: Хвала вама. Сутра идемо до моје канцеларије да обавимо неке мале 

формалности и то је отприлике све. 

М: Довиђења. 

П: Довиђења. 
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(М. се врати до кревета, зграби га, преврне душек па преврне цео кревет. 

Закључава врата) 

М: Сад је срање комплетно.Ја сам богат а то што је срање комплетно не 

значи ми ништа. Ја сам изнад тога. Ја сам богат. Јешћу док не повратим, 

пићу док не цирозирам, јебаћу док се не похабам. Богат сам. Океј,шта још 

има ново? 

(Куцање на вратима па лупање. М. седа и смеје се и плаче, 

наизменично.Улази З., с лева) 

З: Како је, батице? 

М: Откуд ти? 

З: Ушао сам кроз прозор клозета. 

М: Као она песма. Битлси. »She came in through my bathroom window«. 

З:Нисам размишљао о томе кад сам улазио. 

М: А зашто си ушао кроз мој клозет? 

З: Зато што ниси откључао врата. 

М: Како си знао да сам овде? 

З: Претпоставио сам да се ниси селио. Шта ти је? 

М. Ништа. 

(М.устаје, цепа јастук  и урла, бацајући перје на све стране) 

М:Вухууууу,срећан сам као дете! Вууухуууу! 

(М. удари јастуком З. у главу) 

З: Који ти је, пљуц, бре? 

М;: Ја сам богат, одвратно сам богат, толико богат да треба измислити 

казну за људе као ја! Људе као ја треба уза зид и звекете! 

З: Какве људе? 

М: Богатеее! (певуши “Виолинисту на крову”) 

”Да сам богат, богат, богат човек ја!” 

З: Искулирај. 

М: Онда ми уради овако нешто. 

(Ошамари З.-а) 

З: Зашто си то урадио? 
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М: Шаблон. То увек ураде кад је неко делиричан. 

З: Па зар није ттребало да ја тебе ударим? 

М: Ти си баш ограничен тип. Немаш маште. Паре, паре, парееееее! 

(М: стане. Баца јастук у страну. Седа) 

М: Паре и курац! Који ће ми то? 

З: Како који ће? Знаш ли колико можеш лепих ствари да урадиш са њима? 

М: На пример? 

З: Хуманитарна помоћ, доброчинство. 

М: Ја не знам ништа о томе. 

З: Како не знаш? 

М: И не желим да научим. Мука ми је од тих срања-дајеш и дајеш и ништа 

се не промени а хуманитарци дограђују себи џакузи.  

З: А овако ћеш самом себи да изградиш џакузи? 

М: Нећу. Имам ја и друге идеје. 

З: Које? 

М: Неко тешко иживљавање које укључује базен, шампањац и звезде Гранд 

параде. Да се мало иживљавам, капираш? Дам им понуду коју неће одбити. 

З. Кум Један. 

М: И постанем “стил који јебе оне без стила”. 

З: Зоран Ћирић, “Тајна несталих ренџера”. Пун си цитата,. Шта је твоје? 

М: Уста која их говоре. 

З: Размисли о некој помоћи. 

М: Не размишљам. Не желим да размишљам. 

З: Ти си стварно празан. 

М (пева): Im so pretty, Im so pretty, vacant! 

З: Слушај, не могу да те наговорим да промениш своје сулуде планове али 

могу да те замолим једну ствар. 

М: А то је? 

З: Размисли: те паре су ништа ако не победиш ту празнину коју носиш. Ако 

је оне не попуне-сагорећеш. 

М: Где? На ломачи римске инквизиције? 
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З: Ја сам ти рекао. 

М: Опоменуо си ме а сад иди да ти накаче крилца! 

З: И идем! 

(З.крене према клозету) 

М: Не тамо! Чекај да ти откључам врата. 

З: Мени не смета. Тамо сам ушао, тамо ћу и изаћи. 

(З. благо одгурне његову руку и одлази) 

М: Дабогда поломио врат! 

(З.крик оф. Пауза) 

М: Звонко? 

З(оф): Опет сам те зајебао, хехехеххехе! 

М: Скоте! 

(Мрак) 
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 Четврта сцена 
( Канцеларија. У левом углу сто а у десном, прекопута: бар, онај исти из 

друге. сцене. На видео-биму (или нечем сличном) се пројектују разне 

неподобштине из жуте штампе. Туче љути техно, оф.Мики невешто 

покушава да игра уз техо и паралелно пије из флаше па се већи део пића 

просипа. Улази З.) 

З: Увек сам пио боље од тебе. Учио сам те али ниси укапирао. Гутао си 

ваздух заједно са алкохолом и подригивао. 

(М. се осврне) 

З: О, Звонкић, па где си ти пријатељу? 

(З. тапше рукама. И прекине се музика. Намигне му као да каже: А, види 

ово! З. крене да се рукује с њим а М. га избегне и крене према пулту. 

Тобоже сервилно пребаци пешкир преко руке ) 

М: Хоћете ли  да попијете нешто? 
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З: Нека, хвала. 

М: Хајде, учитељу, педагоже алкохолни, опусти се мало. ПОчетак је дваес и 

првог века и никога више не боли курац ни за шта! 

З: Ја бих радије остао у двадесетом. 

М: Враћање времена уназад? А-а! Неће да може!(Прилази З. потуљено и 

покушава да му сипа пиће у уста. Зграбио га шаком тако да овај не може да 

се отима) 

М: Ајде, пиј, пиј!  

(З. испљуне и отргне му се) 

М: Шта је, неко нам се устрејтирао? Не мозе да прогута моје богатство? Но, 

но, какано! 

З: Огаван си. 

М: А чему пријатељи служе него да ти огаде живот? Дај бре, човече, 

зајебавао сам се! 

(М.  приђе З. Загрле се и потпашу другарски. М. му   мало вискија му сипа за 

врат) 

З: Јеботе! 

М: Молим те да обратиш пажњу на језик. Није ред да у мом објекту 

користиш такав речник! 

З: Није ред ни да се понашаш као свиња. 

М: Па што сам онда богат који красни кад не могу да се понашам као 

свиња? Бити свиња, то је поента богатства-грозан си, смрдиш а нико ти не 

може ништа! Пази ово! 

(М. прилази шанку и наскочи на њега, с муком) 

М: Јел видиш ово? Сећаш га се? КУпио сам га од газде оног ћумеза. Кад 

смо се опраштали рекао је: “Фала курцу, сад неће имати ко да ми игра по 

шанку” а ја сам рекао: “И неће зато што ћу да купим твој буђави шанк!” 

З: И? 

М: И нећкао се мало али се предомислио уз малу помоћ мојих зеленкастих 

папирнатих пријатеља. Шта је, шта се чудиш? Хајде, попни се на шанк, 
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зајебавај ме мало са твојим псеудо-педерским причама. Реци нешто! Ово је 

мој шанк и мој Хајд Парк кад ми се прохте! 

З: Могу? 

М: Можеш! 

(З. се попне на шанк) 

З: Ниси схватио. Ништа ниси схватио.Потрошио си године да би радио за 

љигостере и шта си постигао? 

М: Наследио сам ћалета. 

З: И постао још већи љигостер од оригиналних љигостера. 

М: Јесте, ја сам монструм са Планете Љигавукус и ширим своје огромне 

пиииипкееее! 

(М. приђе З. претећи и гурне га са шанка. З. падне уз јаук) 

М Ја сам увек горе. Упамти то, кувару свињских гована. 

(Пауза) 

М: Звонко? 

(М. прилази његовом мирном телу одједном З. скочи и овај се тргне) 

З: Ти си као размажено дериште. Играћеш се с овом играчком па онда са 

следећом па следећом све док не оствариш свој коначни циљ. 

М: А то је? 

З: Како сјебати сопстверни живот. 

М: У, па немој тако! Јесте да ја имам те аутодеструктивне тенденције али 

друштво није учинило ништа да ми помогне. 

З: Друштво је криво! А шта си ти учинио да помогнеш самом себи? 

М: Дај, зајеби то. Хоћеш да видиш штасам припремио? Види, на компу се 

врте, знаш оно, слајдшоу све бомбонице за следећи број.Пази, види ону 

тамо-то је она глумица што је ишла у манастир. У, човече судећи по томе 

шта ради оном баји она је више за филм “Неморалне калуђерице”. 

З: Нећу то да гледам! 

(М.  га шчепа за главу и окрене је према биму) 

М: Нећеш? Е па мораш! Гледај! Гледај како се разголићују за мене. Сва та 

гомила јавних личности, курве а ја подводач и ја одређујем која ће, кад и 
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колико да се креше са публиком. А све због популарности, рејтинга! То је 

свет који гледаш сваког дана на телевизији,то! Гомила позера који би дали 

све да се прича о њима! Ја од тога живим, од њихове таштине! Ја сам онај 

мали ђаво који их боцка жарачем у гузице у њиховом садо-мазо паклу!Бити 

познат! Популаран! Говна су испливала на површину јер квалитет кад тад 

мора да дође до изражаја! 

З: А где си ту ти? 

М: Нема мене, само они. Естрада! 

З: Тачно, Мики, нема тебе. 

(З. му се отргне) 

З: Размисли о томе зашто те нема а њих има. Можда си постао толика нула 

да не завређујеш ничију пажњу. 

(З. крене према излазу) 

М: Звонко. 

З: Да? 

М: Како си прошао обезбеђење? 

(З: изађе.З. га “ухвати” у кадар) 

М:Добар снимак. Моралистичка млитава гузица!Још кад би то неког 

занимало! 

(З. клоне и седне на патос. Улази Л.) 

Л: Значи, тако изгледа кад паре ударе у главу. 

М: Сад и ти! 

Л: А јел малочас био неко овде? 

М: Да. 

Л: Ја нисам видела никог у ходнику. 

(М. јепривуче себи на под) 

М: Дај, седни, попиј. Замези. Како си прошла поредобезбеђења? 

Л: Их, то све моји фенови! 

М: фанови. 

Л: Слушај, ја нисам дошла да,знаш… 

М: Не, не знам.А зашто си дошла? 
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Л: Да ти кажем да га се причуваш. 

М: Кога? 

Л: Знаш ти кога. 

М: А, то! 

Л: Он је врло гадан. Пустила би ја њега да није. 

М: Имаш занимљив укус. 

Л: Тако ми суђено.  

(Пауза) 

Л: Кваран је. 

З: И кукавица. 

Л: Такви су најгори. Никад не знаш шта ће да уради. 

З: А ти се као бринеш за мене? 

Л: Видим ја да се  ти ломиш али шта ти могу. 

З: А што се ломим? 

Л: Није ово за тебе.(пева) 

“Нећу да причам, да не кварим трип  

ал ти си само урбаааан тип!” 

(Пауза) 

Л: Слушај, уради то, шта те кошта? 

М: Ништа, зато и нећу. 

Л: А ову опајдару можеш. Па ја сам  бре десет пута боља риба од ње! 

М: Јеси али то није то. 

Л: А шта је то? 

М: Слушај, иди тамо иза пулта и лепо се скини па ћу онда и ја да дођем. 

Л: Блесав си. 

М: Пијан-да. Блесав-не! Иди тамо и скини се. 

Л: И шта онда? 

М: Обећавам да ћу размислити о твом предлогу. 

Л: Знаш шта нисам ја било која! 

М: Лези тамо и за који дан ћеш бити у сто хиљада примераак а клинци 

одавде до врања и на север до келебије ће “гулити виршлу” на твоје слике. 
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Л: Лажеш! 

М: Не лажем! Ово су озбиљне новине са тиражом и традицијом која почиње 

данас. 

Л: ја не знам. 

М: Е, ја знам. Ајде ти полако. 

(Пауза. Л. устаје) 

Л: ја идем. 

М: Па иди. 

(Л. одлази до шанка  леже и види се само њена рука како по пулту слаже 

делове  скинуте одеће. М. устаје тромо, прилази пулту и нестаје иза њега.  

Л(оф): Али, ово радим драге воље и  само зато што си ми сладак. 

М(оф): Знам а сад ти мало, знаш већ. 

(Мрак) 
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Пета сцена 
(Лагана, џези музика. Блистави подијум, изнад подијума видео-бим. Испод 

видео-бима је говорница. Са стране је сто са пићима. Плешу, у свечаној 

одећи, Р. и Л. Долази М. за њима, такође скоцкан, осврће се, тражи неког. 

Кад га спазе они престану да плешу) 

Р: О, ко  то  касни на промоцију свог порнографског гласила! И немој да се 

заносиш. Твоје обавезе према менби остају. Још ти нисам заборавио оно 

фотографисање. 

М: Сад сам велики дечко.  

(М. зграби Л. и почне да плеше с њом. Р.их прати и говори му на ухо) 

Р: Ниси толико велики дечко.Ја сам кандидат странке за премијера. 

М: Кандидат али не и премијер. Ти ниси ни сенка премијера. 

Р: Али ћу ускоро бити пуна фигура и то је потврђено са највишег места. 

М: А где то? У облацима твоје маште? 

Л: Срце, људи нас гледају. 

М: Да, одмакни се мало. 

Р: Поента је у томе да сам ја јачи од тебе и да могу да те згромим кад год 

хоћу. 

М: Уколико те не будем слушао. 

Р: Тачно. И уколико нас не фотографишеш. 
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Л: Срце, доктор ти је то изричито забранио.Ово фотографисање ће те у гроб 

отерати. 

Р: Да, али ће ме неко да ме предухитри ако не уради што му се каже. 

М: Шта да ти кажем? Јачи си, држиш ме у шаци али ја тренутно држим твоју 

женску и зато одјеби. 

(Р. остаје затечен а онда се одмакне у страну . Они плешу) 

Л: Баш си га наљутио. 

М: Знам. Па шта? Ионако ће се ускоро све сазнати. 

Л: Где звераш? 

М: Тражим неког друга. Није дошао. 

Л: Пусти друга. Зверај у мене. 

М: Јел овако? 

Л: Не као кловн већ ко мушко. 

М: Да те овако мушки, подухватим и мушки гледам? 

Л: Да. 

М: И да ти још неколико ствари урадим мушки? 

Л: Што си вулгаран! 

М: И прецизан. Слушај, искради се до вецеа а ја ћу за тобом. 

Л: Не, боље ти први. 

М: Свеједно. 

(М. је грубо одгурне и одлази. Л. прилази Р.) 

Р: Мали је луђи него обично. 

Л: Ма, шта те брига за његове трауме. Ајд да плешемо (народњачки) “сунце 

моје драго”. 

Р: Сва срећа да ниси оперска певачица.  

Л: Што? 

Р: Оперску бих задавио кад би почела да пева у купатилу. 

Л: Што ти мрзиш оперу? Ја сам сањала о томе да певам у Скали са 

Паваротијем. 

Р: У миланској Скали? 
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Л: Јок, у ресторану “Скала” код Добановаца. Ту ми је била прва тезга. 

Ементално сам се везала зату биртију! 

Р: Што ми се тако врпољиш? 

Л: Пришорало ми се, да простиш. 

Р: Ајд, брзо. Сад ће Микица да наступи. 

Л: Неће ваљда тако брзо. 

Р: На шта мислиш? 

Л: А на шта ти? 

Р: Уф, сваког дана ме подсећаш зашто сам с тобонм. 

Л: А то је? 

Р: С тобом сам  због физичког изгледа. И ништа више. Децидирано тврдим. 

(Л.  одлази, нимало увређена.Р. узима једну, другу, трећу чашицу са стола и 

налива их ) 

Р: Минут, пет, десет, петнаест!Где је та попишуља! 

 (Долази М. Пење се на говорницу) 

М: Драге званице, даме и господо, двосполци и остало, овде смо да 

отворимо промоцију новог часописа који се уопште не бави културом! 

(Аплауз, смех,оф) 

М: Нити се бави политиком, нити медицином,  нити децом у Анголи! Пуца 

нама за то! Зато и имамо тираж од сто хиљада примерака! 

(Аплауз,смех, оф. Долази Л., зарозана. Намешта се док је Р. збуњено гледа) 

М: Ми се бавимо свим оним грозним ,поквареним, смрдљивим љигавим 

вестима које чине нашу естрадну сцену тако јебено занимљивом! 

Представљам вам “Клоаку” часопис за копрофаге који знају шта ваља! 

(На видео-биму се смењују фотографије које он описује. На насловној 

страни: огромна гузица. Аплауз се претвара у звуке згражавања, 

негодовања) 

М: Као што видите. Мој концепт је врло оригиналан-власник новина се не 

бави звездама и звездицама, не убацује обамрле “обичне, мале људе” у 

неке емисије типа умоболног “Великог брата”. Ја не гајим егзибиционизам 

других и не скривам се иза других! Ја свима показујем моје дупе и то из 
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сиромашне фазе,зарозано, бубуљичаво у мом бедном стану. Следећи 

снимак-ексклузивна репортажа-овде ја шорам а овде чачкам уши ,а овде се 

играм са собом а овде… 

Р: Ово је скандалозно! Аморално! 

М: Мислиш то што сам одбио да те фотографишем како се крешеш с њом? 

Ево ти, држи 

(баца му визит-карту) 

М: То је контакт, дечко је одличан, завршио ФДУ, снимао је са Кустурицом. 

Он може да вас сними док се крешете! 

(Р. и Л. одлазе, Р. је буквално одвлачи са сцене) 

М: Али, оно што ћете овде видети нису само моје фотографије већ и фотке 

неких наших….Само моменат! 

/(прочисти грло) 

М(пева): “Живимо у полицијској држави, 

Живимо у полицијском свету, 

Систем је свуда исти, 

Само пендрек има другу етикету!” 

Да, погодили сте, на средњим странама су сви-од позорника до високих 

функционера седам од наших десет званичних тајних служби. Он,она и 

он,оно,оно, он, па он,она и вуф, а има ту и неких специјалних изненађења у 

виду инцестуозних ситуација. Да, да, све што сте хтели да знате о онима 

који СТВАРНО воде ову земљу а нисте смели да питате! Хеј, где сте 

пошли? Па тек смо почели! Хеееееееј! 

(Мрак) 
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Шеста сцена 
 

(М: стан.Разбацане ствари, торба испод кревета, компјутер, камера 

прикључена на њега и он. Седи на поду и притиска дугмиће.Иза њега стоји 

З.) 

M: Опет си ушао кроз клозет? 

З: Нисам.  

М: Где онда? 

З: Врата су ти била откључана. 

М: Да. Јесу. 

З: И, шта ћеш сад? 

М: Шта се тебе тиче? 

З: Тиче ме се. 

М: Океј. За оне који се нису укључили на време садржај претходне епизоде: 

направио сам чудо са својим парама и хтео сам да будеш ту, да видиш. 

Ниси се појавио. 

З: Извини, нешто ме је спречило. 

М: Нема везе. 

З: Шта сам пропустио? 

М:Мене како правим потпуног кретена од себе. Јеси ли ишао на нет? Ја сам 

највећи српски банкрот свих времена а жута штампа се продаје још више 

него пре. 

З: Смета ти што се продаје жута штампа? 
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М: хтео сам да је уништим преко мојих огавних новина, морону!Да је огадим 

народу! Да разголитим смрадове! 

З: Жао ми је. Шта ти значи то на компјутеру, то, три минута до укључења? 

М: Ово овде? 

(З. се нагне) 

З: Да, то ту. 

(М. га зграби и забије му цев пиштоља под грло) 

М: То значи да ћу из протеста за три минута извршити самоубиство, уживо, 

на мом сајту. Позвао сам све медије, све који су жедни крви. Тако ће мој 

живот коначно добити смисао. 

З: Да сам ја на твом месту ја бих добро размислио. 

М: Да си на мом месту нкао што ниси. 

З: Немој то да радиш. Нема смисла. 

М: И то је једино објашњење? Нема смисла? Где си ти био до сада, батице, 

да ми говориш шта има смисла а шта не? Где је био било ко? Где си био 

кад сам одбијен на Академији? Где си био кад су ме мобилисали? Где си 

био кад сам бирао овај посрани посао? Где си био кад сам изгубио мајку? 

Где си био синоћ,јеботе?! 

З: Знаш како је, искрсла нека посла. 

М: Не не знам како је. Објасни ми. 

З: Мислио сам на тебе. 

М: Што ми ниси послао јебену разгледницу? 

З: Хтео сам али нисам имао ситно. 

М: Није смешно,Звонко, више није смешно! 

(М.натегне ороз) 

З: Видиш, дошао сам. 

М: Сад. 

З:Да,сад. 

М: Мислио си? Не би ме се ни сетио да ниси случајно налетео на мене.А 

зашто си сад дошао? 

З: Да се поздравимо. 
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М: Е, баш лепо. Поздрављамо се. 

(Пусти га, загрли,изљуби три пута) 

М: Поздравили смо се. Ајде сад иди. 

З: Идем у Америку. Добио сам зелену карту. 

М: Знам. Ти си талентован кувар шкембића. Имаш сертификат.. Успећеш. 

Супер.Потроваћеш пола Америке холестеролом. 

З: Ја нисам бирао. 

М: Да. Они су одабрали тебе, не ти њих. Ти си био у праву, ја нисам. У 

праву си. А сад иди. 

З: Не могу. 

М: Пуцаћу кад сиђеш низ степенице, не пре. 

З: Како увиђавно од тебе. 

М: Слушај, јаки преживљавају-слаби губе, то је тако и готово. Ти и ја смо 

потомци оних јачих и луђих који су надживели крхке и осећајне. Не можемо 

бити бољи од својих предака. Они су надживели ратове, кугу, монархију,  

комунизам, ресторане друштвене исхране! Наши преци су пошаст, слепа 

грана еволуције! Капираш? 

З: Лупеташ! Нисам ја јачи од тебе! 

 М: Е, не прави сде скроман! Ти си њихов потомак-ја сам изрод и зато ћу се 

убити! 

З: Ја сам ти рекао да то урадиш. 

М: А шта то? 

З: да урадиш нешто важно. 

М:Криво ти је, а? 

З: Да. 

(Пауза) 

М: И ти сад себи придајеш неку велику важност? Као да ја нисам мислио о 

томе? 

З: Урадио си велику ствар. Сад је време да почнеш поново. 

М: Не вреди тако. Не такав почетак. Треба ми неки другачији почетак а ово 

није тај. 
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З: Није касно. Иди негде. Зајеби све! 

М: Не схваташ: кад држиш апарат,мислиш: ти си Бог, ти разоткриваш, ти 

проникнеш, ти осветлиш, помрачиш. Али, то није тако. Ти си љига, сви ти 

лудаци који стичу егзибиционистичку славу су животнији од тебе. Празан си, 

мрља, не постојиш. Ту си због њих, слуга, роб. Капираш? 

З: Спусти пиштољ. 

М: Уф, опет те филмске форе. 

З: Не, нису филмске форе. 

М: А шта су онда? 

З: Спусти пиштољ и погледај на монитор. 

М: Време је. 

(М.  седа пред компјутер и окреће пиштољ према себи) 

М: не приближавај ми се! 

З: Нећу, само погледај! 

М: Нема сврхе. 

З: Погледај број. Шта пише? 

М: То је лаж. 

З: Не затварај очи. Шта пише? 

М. Број посетилаца нула.  

(Пауза) 

З: Знају да ћеш се убити и није их брига.  

М: Брига их је. 

З: У праву си. Славиће кад се убијеш.Рашкић ће одахнути јер неће морати 

да плаћа убицу, Леллаа такође јер неће бити никога ко ће причати о њеном 

неверству у клозету а о полицији и тајним службама и и да не говоримо.  

(Пауза) 

М: Тачно. Шта сад? 

З: Не знам како ти али ја идем преко баре. 

М: Маринкове? Напред па лево. 

З: Хахахаха, духовито! 

М: једном и ја теби да завучем. 
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(З. крене према клозету) 

М: Зар кроз клозет? 

З: Буди мало оригиналан! 

М: Звонко, држи се. 

З: Хоћу. И ти. 

(З. одлази. М.седи. Одлаже пиштољ. Гаси компјутер. Зури пред себе. 

Окреће број на телелфону) 

М: Добар дан, госпођо Аничић. Овде Мирослав.  Заборавио сам да вашем 

Звонку кажем нешто.Причали смо малочас. Шта? Одселио се у Норвешку 

пре осам година? Није долазио? Јесте ли сигурни? Па с ким сам онда 

причао? Извините. 

(Пауза. М. спушта слушалицу.  Устаје, узима торбу, стрпа пар ствари у њу. 

Осврне се, узме камеру, одвага је у руци а онда је спусти и одлази у правцу 

клозета. Мрак) 
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