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( Лепи, момак у пластичној,сивкастој целофан-мајици са бар-кодом на 

њој и у панталонама са џеповима на бутинама, распрема своју собу, 

коју у ствари чини један велики тросед који подсећа на француски 

кревет, постери Лепог као цртаног јунака прекривају зидове,шанк у 

свемирском маниру, затим метализе-тетрапакови које ставља на пулт и 

у сваки ласцивно забија сламчицу. С времена на време Лепи намешта 

косу. То му је условни рефлекс.На зиду, на средини собе, је екран који 

нон-стоп пулсира уз звуке техна. Смењују се зелена и жута боја на 

екрану. Долази  Катја. И она је у целофан-оделу са бар-кодом, женски 

крој. На рамену јој је спортска метализе-торба) 

ЛЕПИ: О, Катја, кад си сунер стигла? 

(Прилази јој са соком на послужавнику. Катја се извали на троседу и 

уздахне) 

ЛЕПИ: Јеси ли ми се лепо стречовала на холотреку? 

( Катја мрзовољно одмахне главом.Лепи погледа у правцу одакле је 

дошла.Покаже у том правцу) 

ЛЕПИ: Он? Дион? Лејтује на сешн који је органајзовао химселф. Чекај, 

да није… 

( Катја одмахне главом) 

ЛЕПИ: Јес, то је! Дион и ти сте се аген свађали? 

КАТЈА: Јутрос. 

ЛЕПИ: Знао сам дис. 

КАТЈА: Кад знаш што питаш, ју морон? 
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ЛЕПИ: Џаст лајк дис! Не борај свој фејс! Ајде, да ти дам један кисић па 

да будеш хепи! 

(Лепи се нагне да је пољуби, Катја се одмакне) 

КАТЈА: Лепи, не тачуј ме! 

ЛЕПИ: Каман, само литл кисић! 

КАТЈА: Не тачуј ме! То је секшуал харасмент! 

ЛЕПИ: А ја мислио да волиш мој факинг-сакинг-лизинг! 

КАТЈА: Извини, ако се добро сећам, само петком од 2 до 4. 

ЛЕПИ: Пре твојег сајберсајза а после психотерапије. За време 

(иронично) “ароматерапије”. 

КАТЈА: Јел сад петак? Није! Не тачуј ме онда! Алергична сам на 

тач!Много факисања дистројише моју бјути! 

ЛЕПИ: О је? 

КАТЈА: О-је! Тако каже “Белгрејд Сити Турбо Мега Интерактив 

Џернал”! 

ЛЕПИ: Кул, океј! Ако је то твој факен дил, океј! Скруишемо се  једном 

недељно, али темељно. Океј! 

( Катја бесно сркне сок из паковања ) 

КАТЈА: Од чега ти је овај ђус? 

ЛЕПИ:Ђус? Од ориџинал ђуса! Допада ти се? Купио сам га мајселф.  

КАТЈА: Баш је шити! 

ЛЕПИ: Шити али прити. Оу, само да почне сешн. 

КАТЈА: Вај? Да нам Дион открије неку факен истину? И то још у твом 

факен плејсу! 

ЛЕПИ: Шта могу кад Дион  каже да сешн мора да буде ин мај плејс јер 

је овде тако “обично”. 

КАТЈА: Овде је шити и пластично! 
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ЛЕПИ: Па и ти си пластифајд и силикоун. Углавном. 

( Лепи је ухвати за дупе) 

КАТЈА: Лет ми го! 

ЛЕПИ:  Дођи ту деди! 

КАТЈА: Хел ај вил! Скидај дрти руке са мене! 

(Лепи се нагне према Катји и сркне из њеног тетрапака, палацајући 

језиком) 

ЛЕПИ: Ду ју римембер аур последњи секшуал харасмент?! 

КАТЈА: Треба да почне сешн… 

ЛЕПИ: Мој лизинг на твој пиздинг… 

КАТЈА: Ти си дискастинг! 

ЛЕПИ: А ти би требала чешће да се сексираш а мање секираш! 

( Катја се одмакне од њега с гађењем и остави сок на столу) 

КАТЈА: Извини, ако се добро сећам, ја бих се сексирала и чешће да 

Дион није суспишос. И да ми додир и смрад тела нису со дискастинг. И 

да не уништава бјути. Оу јес, и да не боли.  

ЛЕПИ: Што се онда факингујеш са мном? 

КАТЈА: Контрадикшн је фенси. 

ЛЕПИ: Било би кул да Дион зна за нас. Било би ми нам више изи. 

 КАТЈА: Ти си лајер. 

ЛЕПИ:  Ноу ај ем нот. 

КАТЈА: А ко то токише? Аген лајер. Енивеј, то да ли си, на нашем 

риџнал ленгвиџу лајер ор, лајк обични сејишу, лажов,  није битно бикоз 

ти му невер нећеш рећи за нас и то због блади бизниса.  

ЛЕПИ: Лајерујеш!  
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КАТЈА: О је? А ху ти је средио да твој прешс фејс, глас и покрете 

позајмљујеш анимацијама у сајбер-мувијима и зато имаш овај 

апартмент и кредит кардзе и органајзујеш сешн за Диона.  

ЛЕПИ: Ја бар се бар нисам вединговао за Диона. Енивеј, ти си говорила 

да је у питању имоушн, не интерес. Сори, бат јеби га. 

КАТЈА: А теби је глава намазана вазелином и само чека да се негде иза 

корнера појави Дионово дупе па да улети. Сори бат јеби га. Блади 

бизнис је блади бизнис! 

ЛЕПИ: У праву си, треба ми блади бизнис, то је корект, али је корект и 

да му ни ти нећеш рећи. Због твог блади бизниса. 

КАТЈА: Биг дил! Позајмљујем тело у рекламама. 

ЛЕПИ: Јес али у каквим рекламама? У д бест рекламама за оно без чега 

Сербзи не могу да живе. 

КАТЈА: Дис из нонсенс! Сербзима не треба ништа да би живели! 

ЛЕПИ: Сербзима не треба ништа да живе осим три ствари: жвака, 

шампуа против перути енд уложака са крилцима. 

 КАТЈА:Ти би требало да му кажеш евритинг. 

ЛЕПИ: Факен хел! Па после да ми говориш како сам ти руинирао 

каријер боди станта! 

КАТЈА: Мислиш да си бетер од мене само бикоз дајеш глас сајберима? 

То може еврибади! 

ЛЕПИ: Кад може што не ради еврибади на ливади!? 

КАТЈА: Не може јер Дион није френд ту еврибади! 

(Појављује се Дион, у метализе панталонама, крем ролци на којој је 

бар-код. Стално гута таблете из теглице коју носи у џепу панталона) 

ДИОН: Јел ме то самбади спомиње? Или ми аген зуји у ушима? Катја, и 

ти си дошла на сешн ? 
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КАТЈА: С тобом немам вот да причам. 

ДИОН: Вот д фак из догађа се? 

ЛЕПИ: Таква је откад је арајв овде. 

ДИОН: Из ши? 

( Лепи му додаје сок. Дион сркне. Седа са киселом гримасом на лицу) 

ДИОН: А знаш зашто смо имали кворел? Зато што је Катја фејк и лаж 

као што је све око нас фејк и лаж! Фејк и факен лаж! Где је 

пристојност, где је морал, где су људи? Аух, грло, суво је! Ај ем гоинг 

ту кеч д колд! 

(Дион се закашље и отпије мало) 

ДИОН: Ух, ово пече лајк усијана магма! Морам да узмем таблетс!  

КАТЈА: Само узми, загуши се с њима, хипохондријаку. 

ДИОН:Квореловали смо се бикоз сам опет померио њену фејк, 

понављам, фејк гигантску орхидеју из ливинг рума. Заклања ми 

монитор компјутора, фор Крајст сејк! 

КАТЈА: Ти имаш муви  и компјутер индустри а смета ти орхидеја? 

ДИОН: Смета ми бикоз орхидеја донт хев мирис. Ит из нот риал 

флауер! Фејк! Лаж! 

КАТЈА: Риалити, риалити!Ти ствараш фејк и живиш од њега! 

ДИОН: Тру, ја правим фејк али ценим риалити, оно што је од ње 

остало! 

КАТЈА: Ха? Па ти контролишеш риалити! 

ДИОН: Вот је власт видаут прекорачења власти? Факинг без 

свршавања! 

КАТЈА: Ти причаш о свршавању? Не тачујеш ме месецима! У ласт 

време си рисентли полудео абаут компјутера, само нешто аналајзираш, 
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типкаш, принташ, апдејтујеш, скролујеш,  копираш, пејстујеш, 

дитачујеш! Живце ми дефрагментираш! 

ДИОН: Лепи, она не капира да су моји научници у фирми на путу да 

открију компјутер са  течним монитором соу свако може да додирне 

оно што види и ту ноу лимит!  

КАТЈА: Чиста техникс. 

ДИОН: Ти си фејк па не схваташ, то је уметност, најзначајније откриће 

трећег миленија! 

КАТЈА: Ти уметник, ју фул? 

ДИОН: Ја креирам дизајн за лајф у којем ће цео свет да се тачује а да 

нема бактерија. Апћиха! 

КАТЈА: И даље их има, тенк Гад! 

ДИОН: Биће их и даље, као сајбер анимација! 

ЛЕПИ: Стварно? Значи, и мене кад правим сајбер анимацију могу да 

дрпају, онако, дрти? Може неко и да ме сајбер-трти! 

(Дион се смеје) 

ДИОН: Најс рима! Оу, моји грчеви ин д стомак! Дир Лепи, шта је то 

што те самбади трти према прогресу науке за данас и тумороу? 

Колатерална штета! 

КАТЈА: Једина тинг коју ти вонтујеш је да се сексујеш са компјутером. 

Лепи, на Диону  више не ради ништа, само прсти, и то они по диркама, 

и очи, оволике очи, лајк пиксле! 

ДИОН: Како можеш ју фејк…Ах, мај бек, моја леђа! 

КАТЈА:Што ниси слушао мами кад ти је лепо говорила да од тога 

(покаже руком) може да се тотали сасуши кичма! 

ДИОН: Ух, хоћу ли преживети ово? Гушим се. 

КАТЈА: И ти мене гушиш па натинг! Сва сам плава лајк твоја вијагра! 
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(Лепи прсне у смех. Дион трља главу) 

ДИОН: У мојој глави ће се десити експлоужн! Стоп, стоп! 

(Они се и даље смеју. Дион се унесе Лепом у лице) 

ДИОН: Јел ти желиш да задржиш свој бизнис? А ти свој? 

(Тишина. Дион прасне у смех) 

ДИОН: Ха,ха, не мислите да би ја вас аут? Ја сам биг али нисам 

бастард! 

КАТЈА: Ти си уметник. 

ДИОН: Креатор је боље. Кријејтр! Него, који је тајминг? 

ЛЕПИ: Олреди мало па тачно три и петнаест. 

ДИОН: Значи, тајм је за сешн олреди почео. Бат, ако је мој калкулејшн 

тачан, објекат нашег сешна треба, по  обичају обичних ,да стигне 

петнаест минута лејт џаст абоут… 

(Дион погледа у сат на руци) 

ДИОН:…нау! 

( Звоно на вратима.Лепи заусти да нешто каже али га Дион ухвати за 

руку) 

ДИОН: И, римембер прво и онли правило сешна: ноу лимитс енд ноу 

ограничења! 

(Звоно на вратима. Пауза) 

ЛЕПИ: Слободно! Кам ин! 

( Улази Пицабој, у црвено-белој униформи. Прилично је збуњен. У 

руци му је пакет пице. На монитору пулсира љубичаста боја) 

ПИЦАБОЈ: Извин’те што касним, превоз, гужва на Газели,  а и моја 

стара тетка, морао сам по лек… 

(Застане и погледа окупљене, слуђен је, врти се док га они фокусирају. 

Прочисти грло, показује на пицу) 
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ПИЦАБОЈ: За господина Лепог… 

( Дион му покаже према шанку. Пицабој мимиком збуњено показује на 

шанк. Дион климне главом. Пицабој прати његов прст и дође до шанка. 

Дион му покаже мимиком да доле спусти пицу. Пицабој погледа доле 

па њега) 

ПИЦАБОЈ: Али, доле је канта за отпатке! 

(Дион клима главом и показује му надоле. Пицабој слегне раменима и 

флегматично баци пицу у канту уз гласан тресак. Затим зујање и тресак 

пресе. Пицабој се стресе. Дион се смешка и кружи прстима) 

ПИЦАБОЈ: А, рециклира се. 

(Дион клима главом) 

КАТЈА: Простак, на риџналу се каже рисајклира. 

ПИЦАБОЈ: Опростите, рисајклира. 

ДИОН: Опрости мојој жени  што је тако информел и ситуј ево овде. 

(Показује му на искривљену столицу која као да је на џиновском 

федеру. Пицабој се тешко сналази на њој. Мешкољи се, они му се 

смеју, падне. Устаје) 

ПИЦАБОЈ: Фала. 

ДИОН: Фала? Бикоз ов чега? 

ПИЦАБОЈ: Фала, баш је удобна. 

КАТЈА: Он риалити? Тек је ушао а трипут је рекао фејк.  

ЛЕПИ: Што га онда тако вочујеш? 

КАТЈА: Агли прича али прити изгледа. 

ДИОН: Да ли листенујете шта Пицабој токише? 

ПИЦАБОЈ: У ствари, ја се зовем, моје име је… 

ДИОН: Он је полајт и кад не мора да буде полајт. А зашто? Зато што 

има спонтанити а спонтанити не егзистује готово нигде! Треба поново 
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постати обичан, јести обично, пити обично, носити и мирисати 

обично!Наша сивилазејшн је деџенарајзд и треба нам фреш блад! Гет  

ит?! Аристокраси ће постати обични а обични остати обични али ће 

аристокраси остати аристокраси. Гет ит? 

КАТЈА: Ај не тинкујем да он има спонтанити. 

ЛЕПИ: Нот ај. 

ДИОН: Стоп ит! Ху вас аскише вот ви тинкујете! Он има спонтанити а 

ви има да учите о спонтанити од обичних! 

(Пауза) 

ЛЕПИ: Јес, јес, сигурно има неки спонтанити који може да помогне 

глумцу. 

КАТЈА: Лепи, ју ар увлакача. 

(Пауза. Пицабој са окупљенима размени нервозне осмехе) 

ПИЦАБОЈ: Па, ја бих да кренем. Дођете ми триста педесет… 

ДИОН: Погледајте он д пулту. Чекирајте! 

(Пицабој узима новац са пулта) 

ПИЦАБОЈ: Чекајте, ја немам оволико кусура. 

ДИОН: Задржите.Иц ол јорз…све је ваше. 

ПИЦАБОЈ: Не, ја стварно… 

(Пицабој крене према Диону, овај се одмакне и суздржано насмеши) 

ПИЦАБОЈ: У реду. Пријатно. 

ДИОН: А шта кажете за још пара, мени мор  енд мени мор? 

(Пицабој застане у чуђењу. Дион испише суму на картици и гурне је 

низ шанк Пицабоју) 

КАТЈА: Ово са кардзом је видео из краварских мувија прошлог века. 

(Пицабој је затечен) 

ПИЦАБОЈ: Ја…шта…како? 
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ДИОН: Значи, пристајете. 

ПИЦАБОЈ: Пристајем на шта? 

ДИОН: Бићете сат тајма са ас. 

ПИЦАБОЈ: Са вама? Зашто? 

ДИОН: Не воришите, будите хепи.Овде сте као гест и нико  вас неће 

бити или сексовати. 

КАТЈА: Говори у своје име! 

ЛЕПИ: Катја, шта то токујеш?! Овај тип је, овај тип је, он је обичан 

лузер! 

ДИОН: Френд, откад си ти љубоморан на моју жену? 

ЛЕПИ: Ма, ја воришем за тебе нот за Катју! Ин фект, ја не воришем и 

не волишем Катју! 

ДИОН: А вај би је волисао? 

ПИЦАБОЈ: Да ја одем… 

ДИОН: Не, стеј, останите, не обраћајте атеншн… 

(Дион крене да га ухвати за руку па стане) 

ДИОН: Све ће бити океј, само ситните. 

ПИЦАБОЈ: Да вам уситним кусур? 

ДИОН: Сит…седни. Јел видите како ја умем да комјуникејтујем са 

обичнима, јел видите? 

КАТЈА: Комјуникејтујеш ти са фејк, ако сам добро разумела исправи 

ме, фејк сајбер герлама! 

ПИЦАБОЈ: Ја не разумем. 

(Катја покаже руком) 

КАТЈА: Лајк дис! 

ПИЦАБОЈ (Затечено): А, то! 

(Пауза) 
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ДИОН: Пре него што смо грубо интеруптирани желео сам да ти 

објасним дис: ми смо елита, аристокраси новог тајма ин Сербија, 

паметни смо, прити, рич, јанг,елегант, мене (кашље) баш не служи 

здравље бат, ко нема ворија, је ли? Хе, хе! Али, аристокраси нема тај 

говор који ти има, та….спонтанити, нема ти филинзи! Нама треба то, 

једино нам то…фали! Ју гет ит?! Доста сајберспејса и гејмова, виртуал 

реалити шоуова! Ти нам требаш! Ја плаћам, знаш хау мени, а ти ми 

причаш о твојим филинзима. 

ПИЦАБОЈ: А, осећајност, емотивност! 

ДИОН: Да! Дис! 

КАТЈА: Јел има обичних који су стјупид па биливују у љубав? 

ЛЕПИ: Јел се сексујете више од једном недељно? 

КАТЈА: Шејм он ју! 

ДИОН: Ви се кворелујете ко да сте хазбнд и жена! Дакле, токиши с 

нама. Осећајност, емотивност, токиши. Хајде, дај нам мало харт, мало 

соул, мало емоушнз, твој лајф, фамили… Тел ас д трут, Пицабој! 

ПИЦАБОЈ: Па… 

КАТЈА И ЛЕПИ: Каман, каман! 

(Пауза) 

ПИЦАБОЈ: Ја  о томе немам појма. 

СВИ: Вот д фак?! 

ПИЦАБОЈ: То, емоције, љубав, осећања, сексовање…То није за нас 

обичне. 

ДИОН: Па, за кога је ако не за ју? Донт да црвените! 

ПИЦАБОЈ: Па, за вас, елиту, ви не радите,  ви имате времена да се 

заљубите и сексујете до миле воље. 

ДИОН: А ви? Немој да ме дисапонтујеш, плиз! 
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КАТЈА: Само га ти дисапонтуј. 

ДИОН: И ви то радите, сексујете? Токиши! 

ПИЦАБОЈ: Па да, и ми, али, нема ту љубави-само удри, пумпај и не дај 

Боже да затрудни. 

ДИОН: Ти си џоукер, шаљивџија, јес?! 

ПИЦАБОЈ: Где су млади ту је и шала, каже мој деда. 

ДИОН: То је спирит, то је спирит! Пицабој, шта ти је? Па твој фејс је 

ред! 

(Екран поцрвени) 

ПИЦАБОЈ: Мало се стидим кад причам о оним стварима. 

ЛЕПИ: Мали је вирџин. 

ДИОН: Јунф, он? Инкредибл! 

КАТЈА: Ти се ниси сексовао? Тако биг момак… 

ЛЕПИ: Знао сам да је вирџин од моумента кад је ентерисао. 

ПИЦАБОЈ: Нисам! 

ДИОН: Значи, било је сексовања? Токиши! 

ПИЦАБОЈ: Па, јесам, једном, двапут, не, трипут,  на железничкој 

станици. 

ЛЕПИ: Ау, д камењарке! Те су д врст! 

ДИОН: Пустите га да токише! Камењарке, океј, то је анимал 

спонтанити за мани али риски! Уф, како вишујем да сам био ти и 

осетио тај дрти плежер. Е,  да сам у твојим ципелшузима.Како ти је.. 

било? Да ли се  камењарка сексује и за плежер или онли за мани? 

ПИЦАБОЈ: Не сећам се. Био сам мртав пијан. 

ЛЕПИ: Дискастинг! Дринкинг је лоше за твој ливер. 

КАТЈА: Вај? Пицабој је анимал и то је грејт! 

ПИЦАБОЈ: Ја се зовем… 
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ДИОН: А филингз, дрти филингз, дарк сикретс ов д сексања вид 

курвештијама? 

ПИЦАБОЈ: Ништа то. Само помрчина. 

(Пауза) 

ДИОН: А твоји дримз, твоји снови? Сигурно дримингујеш да будеп 

самбади елс? 

ПИЦАБОЈ: Спавам, не сањам. Откад знам за себе. 

ДИОН: Вејт, а мининг оф лајф, а истина оф лајф?!  

 ПИЦАБОЈ: Слабо вам ја то око живота. Сад је светло, сад је помрчина, 

на крају је мрак и то вам  је то. 

(Пауза) 

ПИЦАБОЈ: Ја бих да одем. Шеф ће да ме убије ко слику ако чује да сам 

причао са муштеријама. 

( Дион напише на картици и окрене је према Пицабоју.Катја и Лепи 

виде цифру) 

ЛЕПИ: Нећеш толико мани! 

ДИОН: Јес ај вил! 

КАТЈА: А ја кад ај тражим силикони отпорни на авионски пресија ти 

натинг дајеш! Донт гив хим дет мани! 

ДИОН: Оу јес, хоћу! Спонтанити је направила уметност и спонтанити 

нема цену за артисту лајк што сам  ја! Соу, Пицабој, остајеш?! 

ПИЦАБОЈ: Ја нисам Пицабој ја сам… 

КАТЈА: Да ли примећујеш хау Пицабој инсистира на свој идентити? 

Као да је на психотерапи са мном. Пицабој, дођи клоузер, нећу ти 

натинг џаст литл, ју ноу…Камон, реци: хај еврибади, мај нејм из 

Пицабој и имам праблем! 

ПИЦАБОЈ: Ја се не зовем… 
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ДИОН: Океј, знамо, али, хоћеш ли да стејујеш овде фор а минит ор 

нот? 

ПИЦАБОЈ: Па, шеф се неће  бунити ако останем још минут-

два…Ионако сам прекорачио дозвољено време. 

ДИОН: Лепи. Иди фиксирај дринк за геста. 

(Лепи одјури ка шанку и вади сокић) 

ЛЕПИ: Рајт авеј. 

ПИЦАБОЈ: Не, ја не бих стварно… 

ЛЕПИ: Искулирај.Узми ђус од ђуса. 

ПИЦАБОЈ: Па, добро. 

(Пицабој узима и проба сок) 

ЛЕПИ: А, какав је? Ви обични сигурно  нисте пробали такав ђус. 

ПИЦАБОЈ: Он је, како ви оно кажете на риџналу, шити.  

ЛЕПИ: Избаци га напоље. Ја са овим севиџом нећу да правим сешн. 

ДИОН: Ко је овде бос? Ти или ја? Ко је бос? 

ПИЦАБОЈ: А ко  је обувен? Ха, ха, ха! 

(Пауза. Само се  Пицабој смеје. Дион се накнадно кисело смеје и тапше 

Пицабоја по рамену) 

ДИОН: Хм, да, саркастик речи, саркастик! Реци нам самтинг о себи. 

ПИЦАБОЈ: Дваеспет година, нисам осуђиван, живим у Сремчици, са 

мајком и оцем, разносим пице. А, да, ја заборавио. Будала,то само ја 

могу. Зовем се… 

( Пицабој устане и пружи руку Диону. Рука му остане да виси у 

ваздуху) 

ДИОН: А пре пица? 

ПИЦАБОЈ: Изволите? 

ДИОН: Шта си радио пре пица? 
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ПИЦАБОЈ: Помагао сам… 

ДИОН: Коме? 

ПИЦАБОЈ: Достављачу пица. 

ЛЕПИ: Пицабој форевер, биг дил!  

ДИОН: Лет ит би, Лепи. Ти то не андрстендујеш.Такви су, обични, 

мало стјупид, мало наив, али имају спонтанити а то треба за артист. 

Имаш ли још гардероуб лајк ова? Мене моја жуља. 

ПИЦАБОЈ: Јок. У овом сам се малтене родио. 

ДИОН: Аха. Океј,токиши ми о твом лајфу.Тако прити бој сигурно је 

попјуларан у друштву.  

ЛЕПИ: Он прити? Коса му је лајк афтер центрифуге у веш машини! 

ДИОН: Није импортент. 

КАТЈА: Ни импотент. 

ЛЕПИ: И смелише, смелише ко твор! 

КАТЈА: Прити твор! 

ЛЕПИ: Бат твор! 

ДИОН: Јес, ти си рајт Лепи, али зато он има спонтанити! Он је обичан, 

он је Пицабој! Он је реалити а не виртуалити! Обични су етернал  и у 

њима лежи хоуп као што то врајтује Орвел! 

КАТЈА: Он реалити? Па он не зна ни наш ленгвиџ! 

ДИОН: Рили, којим то ленгвиџом говориш? 

ПИЦАБОЈ: Па, српским. 

ДИОН: Слушај (цимне ухо) опет рингинг мај уши. Слушај шта токује: 

српски.Значи, тако се зове ленгвиџ обичних. 

КАТЈА: Уф, тог ленгвиџа сам се давно отарасила на психотерапији и 

сад сам комплит персона. 
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ЛЕПИ: Кад каже српски ја замислим факен стинки сељака са кравом он 

д ливада. 

 КАТЈА: А кад каже да живи са мами, јел то значи да ти хевишеш 

Едипс комплекс? 

ПИЦАБОЈ: Не, ја нисам Едип, ја се зовем… 

КАТЈА: Или си ти онли вент бананаз? 

ПИЦАБОЈ: Ама људи, кажем вам да нисам Едип ни тај Банана 

Вентилатор… Ја сам… 

ДИОН:Океј, Пицабој, реци нам у чему је твој сикрит? Не… лажи нас 

више. 

ПИЦАБОЈ: Секрет? Јел то шлајмара? 

ДИОН: Ноу, јок, мислим, хау шел ај пут ит, тајна? 

ПИЦАБОЈ: Ја немам тајне. Ја сам обичан и то је то. 

(Пауза) 

ПИЦАБОЈ: Ама, истину вам говорим! 

ДИОН: Лук, обични нема сикрита! Нема тајне! И увек токише истина. 

Па то је рил философи. Шоу ми човека који токише истина осим он! 

КАТЈА: Токише истина кад  је ступид! Него, мени је мој психотерапист 

саветовао сексање са неко ко је лес компликејтид од вас. Каже да је 

обичан  океј за секс-терапи па ако може… 

ДИОН & ЛЕПИ: Катја! 

КАТЈА: Шта, Катја? Агримент за сешн  је био да је све дозвољено! 

Инклудинг сексуалајзинг а мени се баш прифаковало! Енивеј, како си 

ти рекао: ноу лимитс! 

ЛЕПИ: Катја, зар с њим, обичним мадерфакером!? 

ПИЦАБОЈ: Немој да ти мадерфакер опали и “мадер” и тебе! 
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ДИОН:Изи, Пицабој, изи! Оу, мај хед, тако пуца! Што си старомодан, 

Лепи, лет хр фак! Ниси јој хазбанд! Може Катја, оф корс да можеш да 

се сексујеш с Пицабојем,такав је агримент! Бат, да вочујемо како се 

скруишете.  

КАТЈА: Да вочујете? 

ДИОН: Џаст литл. Ипак, ја дајем пермишн. 

КАТЈА: Ко је тебе питао за пермишн за сексуалајжинг?! Ја ћу то сама, 

видаут јор хелп! 

(Катја мења програм на монитору, креће техно праћен дахтањем, као 

музика за порниће, ружичаста боја на екрану. Катја почне да обиграва 

око Пицабоја. Почиње својеврсни “плес у крилу”.Пицабоју не прија и 

одгурне је. Дион почне да откопчава панталоне) 

ДИОН: Не вонтујеш моју вајф?  Хоћеш са мном?  Донт вори, није 

шејм! И здравље ми је океј, донт вори! Дринковао сам сполне таблетс и 

имам кондомз у покету! 

ПИЦАБОЈ: Не, овај, ноу, овај не, нећу ни да јебем ни да будем јебан! 

Фала лепо али, извините, ја не бих! 

(Дион хитро закопчава панталоне и подиже руке у ваздух у знак 

предаје)  

ДИОН: Џаст аскинг, џаст аскинг! 

КАТЈА: Ти ниси нормал! Мислим, да шутнеш овог хипохондријака, 

океј, али мене! Добила сам награду за Сајбер-суперсоник-тело Белгрејд 

Ситија  2010. године! Шта мени фали? 

ПИЦАБОЈ: Немој…ја… 

(Катја бесно расцепи горњи део одела и заурла са избезумљеним 

изразом на лицу) 

КАТЈА: Шта мени фали?! 
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ПИЦАБОЈ: Ти немаш, ја с тобом не могу. 

КАТЈА: Вот немам? 

ЛЕПИ: Овај је инсејн ин мембрејн. 

ДИОН: Вај не можеш а вид камењарке можеш? Не инсолтирај ми 

жену! 

ПИЦАБОЈ:Извините, али, она нема душу. 

КАТЈА: Вот? 

ПИЦАБОЈ: Ти немаш душу. 

КАТЈА: Вот? А мој психотерапист, он каже да имам душу јер сам 

“душевно оболела”, ментали сик!  

ПИЦАБОЈ: У реду, можда имаш душу, не кажем, али ја те не волим. 

КАТЈА: Аааа! 

(Катја бризне у хистерични плач а затим се брзо сабере) 

КАТЈА: Океј, ноу проблем , не нервирам се! Само решнајлизујем 

ствари. Пицабој, ти си кул, нико ми то о души није пре токисао! Фак 

ми! Мушко си, фак ми! 

 ПИЦАБОЈ: Извини али, не морам да те јебем само зато што сам 

мушко. 

КАТЈА: Дион, учини самтинг! Рекао је џ реч, рекао је џ реч! 

ДИОН: Рекао је и пре па ниси токисала натинг! 

КАТЈА: Тад нисам била сајкикли инстејбл бат нау ми “џ” реч смета! 

ЛЕПИ: Мислиш џебање? 

КАТЈА: Рекао си то аген, рекао си то аген! 

ДИОН: Доста, ту ов ју! Пицабој, објасни, ја те не андрстендујем. 

ПИЦАБОЈ: Па, ја мислим, кад неког волиш, кад знаш да је то та, добро, 

некад се зезнеш и схватиш да то није та али, ако ти се чини да је то та, 

да те,привлачи, јебем ли га, ти је тек онда туцаш. 
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КАТЈА:” Ти” реч, рекао је “ти” реч! 

ЛЕПИ: Мислиш, тјуцати? 

ДИОН: Још један мистејк и ииспадаш из фирме и из живота! Мислим 

на боут ов ју! Соу, Пицабој, ти си екстраординари. Хоћеш да кажеш да 

си…д камењарке…волео? 

ПИЦАБОЈ: Не али, то није битно, сад знам. Нећу се више фолирати. 

Тада нисам знао, сад знам. Ти ми се не свиђаш. Ни вас двојица ми се не 

свиђате. Нећу да вас…Нећу!  

(Пауза.) 

ПИЦАБОЈ: Ја бих сад да кренем. Извините што вас нисам јебао. 

 (Дион почне да тапше) 

ДИОН: Бравоу, овај човек једини овде није фејк! Ти си грејт, ти знаш 

да токујеш истину а истина је арт! Јеси ли некад врајтовао? 

ПИЦАБОЈ: Ма, какви, ја сам такорећи полуписмен. 

 ДИОН: Халф писмен а тако токише? Ориџинал, овај човек је 

ориџинал! Стеј са нама још мало. 

КАТЈА: Стеј ју пастуве! 

(Катја устаје и иде до шанка да узме сокић.Успут се нагне према 

Пицабоју) 

КАТЈА: Још ћемо се ми факисатии! 

ЛЕПИ: Ти си баш интерестид за Пицабоја! 

ПИЦАБОЈ: Пицабој-не. Моје име је, овај, ја се зовем… 

ДИОН: Оф корс је интерестид кад је он интерестинг а не као неки фејк 

из сајбер-мувија. Ху ноуз, мејби снимим муви са Пицабојем! Рил муви 

а не фејк, са фејк актором! 

ЛЕПИ: Ја фејк? А ху је кријејтовао фејка? 
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 ДИОН: То је био мистејк! Риалити треба овом ворлду, риалити! Оу, 

где су нам сада прави мувији лајк Лоренс Ов Арејбија енд До ласт 

даха? 

ЛЕПИ: Где су? Ти си их укинуо, ол ов дем! 

ДИОН: А, јес, то је корект! А шта то значи? 

ЛЕПИ: То значи да ако ти је Пицабој океј ти, ти…Ти чејнџуј одећу с 

њим! 

ДИОН: Из дет со? 

ЛЕПИ: Ит из! 

ДИОН: Соу би ит! Пицабој, скидај јорселф!  

ПИЦАБОЈ: Не долази у обзир! 

( Дион напише цифру на папиру и покаже је Пицабоју) 

ДИОН: Скидај јорселф!!! 

ПИЦАБОЈ: Јес па да ми ти, ви… 

ДИОН: Океј, џаст чејнџујемо одећу! Џаст чејнџујемо! 

ПИЦАБОЈ: Али, н-н-не… 

ЛЕПИ: Почео је да м-муца. 

ДИОН: Шта н-не? 

ДИОН: Не с-све. 

КАТЈА: Што не? Ај вонт да воч нејкид обичног јер га никад бифор 

нисам вочнула, или тачнула. 

ЛЕПИ: Ноу ју вонт! 

ДИОН: Лепи, ти си ми опасно суспишос. 

ЛЕПИ: Вај ми!? 

ДИОН: Знаш ти! Чејнџујмо се, Пицабој, нау! 

( Пицабој опрезно, полако, као да ће се опећи, скида одећу. Катја га 

гледа прождирући га очима а Лепи скреће поглед у страну. Пицабој 
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остаје само у дугим гаћама. Дион узима његову мајицу и разгледа је, 

тобож, а у ствари потајно удише њен мирис. Екран добија све дугине 

боје ) 

КАТЈА: Вау, колико ти је биг кјурац кад носиш лонг гаће? 

ПИЦАБОЈ: Ма, ја то због хладноће. Откад су пробушили озонску рупу 

зима никако да ста-а-а-ане. 

КАТЈА: Ма, има ту и биг “Џонсон”. 

ПИЦАБОЈ: Ма хладноћа, каже-е-м, хладно-оћа! 

ДИОН: Хау природно: бикоз хладноће! 

ЛЕПИ: Не андрстендујем како можете да га вочујете. 

ДИОН: Што, вочуј  како је натурал. 

ЛЕПИ:  Он натурал стинкује. 

КАТЈА: Што, баш  му је мирис океј за ароматерапи! 

ДИОН: Јел’ дис  мирис може да прође за ароматерапи петком између 

два и четири? Катја, јел ме слушаш? 

КАТЈА: Вот? 

ДИОН: Јел Пицабој за ароматерапи? 

КАТЈА: Шта ме аскингујеш? Чему сви ти квешчени? 

ДИОН: Вот квешчени? 

 КАТЈА: Вот квешчени? Извини, али ако те добро андрстендујем, ти 

аскингујеш за ароматерапи! 

ДИОН: Не андрстендујеш српски? Јел дис  Пицабој за ароматерапи 

између два и четири? 

ПИЦАБОЈ: Мој нејм је… 

ЛЕПИ: Оф корс је ароматерапи између два и четири. 

ДИОН: Стоп! О чему ти токишеш? 
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ЛЕПИ: О ароматерапи, два и четири, петак, једном недељно. Ај донт 

ноу! О чему ти токишеш? 

(Пауза) 

КАТЈА: Сори, ако сам те добро разумела, питаш за ароматерапи петком 

између два и четири? 

ДИОН: Јес, ароматерапи између два и четири, ароматерапи између два 

и четири! Вот из чудно? 

КАТЈА: Натинг чудно, хе, хе, хе! Ја олвејз идем на ароматерапи између 

два и четири петком, једном недељно бат темељно, хе, хе, хе! 

ЛЕПИ(Нервозно): Хе, хе, хе! 

ПИЦАБОЈ: Мени… хла-дно! Обу-чем? 

ДИОН: Ноу! 

ЛЕПИ: Вај ме чудно вочујеш? 

ДИОН: Ар ју токинг ту ми? Ај сед, ар ју токинг ту ми? 

(Пауза) 

ДИОН: Ноу, не вочујем те чудно! 

КАТЈА: Онда мене вочујеш чудно.Скери! 

ДИОН: Ноу. 

ПИЦАБОЈ: Могу ли… 

СВИ: Ноу! 

ПИЦАБОЈ: Ово…убија... 

ДИОН: Даћу ти мани за медисинзе кад умреш. Соу, Лепи, јеси ли океј? 

ЛЕПИ: Јес, што не би? 

ДИОН: Ја ноу, самтинг ме боли. 

ЛЕПИ: Вот те боли? 

ДИОН: Боли ме мој кјурац, мој  “Џонсон”. Тебе ноу? 

ЛЕПИ: Ноу.  
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ДИОН: Најс. 

КАТЈА: Дион, извини, ако сам те добро андерстендовала, ју… 

ДИОН: Вот нау?! 

КАТЈА: Натинг. 

ДИОН: А тебе, јел тебе боли твој…”Џонсон”? 

(Пицабој изведе ритуал против урока) 

ДИОН: А мене боли јер то мени мој  напаћени “Џонсон” токише да се 

Катја и Лепи факирају. Факирао си моју вајф, ај кажем, факирао си 

моју вајф? 

ЛЕПИ: Јес! Хау знаш?! 

КАТЈА: Ју си имбесил! Не листенуј га шта токише, плиз Дион! Било је 

онли једном и то мизери! 

ЛЕПИ: Ноу, било је ван хандред пута и факен грејт! 

КАТЈА: Не листенуј га! 

ЛЕПИ: Факисао сам је толико пута и треба ми афирмејшн! 

КАТЈА: Не листенуј га! 

ДИОН:  Вај нот!? Ја сам модерн! Ај андрстендујем да теби треба неко 

ко је факер. Лепи, ноу хард филингз, али олвејз сам знао да је твој 

“Џонсон” бигер од мојег. 

КАТЈА: Бигер за длаку. 

 ДИОН: Длака ор нот, енивеј, нисам енгри. Бигер, смолер, унч-унч, 

факинг, океј. То је натурал. 

ПИЦАБОЈ: Ићи… кући… 

ДИОН: Дублирам мани за некст пола сата! Само пола сата! 

ПИЦАБОЈ: Ја.. 

ДИОН: Триплирам! Дај ми твој јуниформ. 
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(Лепи и Катја га гледају у чуђењу док узима униформу из Пицабојевих 

руку) 

КАТЈА: Ти ниси љубоморан? 

ДИОН: Вај? Вонтујеш Лепог као ловера, то је твој чојс. Бигер дик, 

бигер задовољство. Ја сам натурал.  

КАТЈА: Ти натурал? Јеси ли ју икад листнуо фор љубомору? 

ДИОН: Вот, љубомора? 

КАТЈА: Ју ар морон! 

ЛЕПИ: Не тачуј га! Донт вори, Дион, није мислила соу! 

ДИОН: Ја знам вот она тинкује! Она тинкује да сам ај љубоморан бат ај 

то нисам! 

КАТЈА: Ју ар! Буди љубоморан! 

ДИОН: Вај? Ионако се не факишемо месецима! 

ЛЕПИ: Не буди љубоморан, слабо да сам је и факисао:  једном 

недељно! 

ДИОН: Мор него ај. Мач мор! 

КАТЈА: Вај шуд ви? Ти си секшуали бедан! 

ДИОН: Корект. 

( Дион застане за тренутак. Пицабој крене да му узме своје ствари из 

руку али га, изненада, Дион ухвати за мишицу. Тамно тегет на екрану, 

прелази у црну) 

ДИОН: Вер ти гоинг? 

ПИЦАБОЈ: Хо…ући…хоум…хоћи…кући 

ДИОН: Фрст ми реци: да ли је нормал и натурал да ај нисам љубоморан 

на Катју? 

ПИЦАБОЈ: Ка-кажем? 

СВИ: Јес. 
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ПИЦАБОЈ:Не…Твоја… жеена. 

КАТЈА: Ју си, Пицабој је корект! 

ПИЦАБОЈ: Ноу Пица… 

ДИОН: И, и, вот? Сад је натурал да ја будем љубоморан? 

ПИЦАБОЈ: Па, да. 

ДИОН: А вот обични ради кад је љубоморан?Вот? 

(Дион зграби Пицабоја заб рамена и тресе га) 

ДИОН: Вот, токиши! 

(Лупи му шамар. Тресе га) 

ПИЦАБОЈ( у једном даху): Мој комшија је ухватио жену у кревету са 

другим и развалио их обоје палицом за бејзбол. 

ДИОН: Из ит литл примитв? Бејзбол бет? 

КАТЈА: Шта је Дионе, да ниси афрејд! Ајде, буди љубоморан, буди 

љубоморан иф ју ар човек! 

(Дион бесно скида одећу и баца је на земљу. Разбацује одећу свуда 

наоколо. Ужарено наранџаста на екрану) 

ДИОН: Ја не вонтишем да будем љубоморан, ја не вонтишем да будем 

љубоморан! 

КАТЈА: Не вонтишеш бат јеси. 

ЛЕПИ: Не лиснуј је Дионе. Ђус је хитнуо у хед. 

ПИЦАБОЈ: Ја бих да идем. С- стварно. 

КАТЈА: Немаш ти болз, хау ду ју сеј..Хау?! 

ПИЦАБОЈ: Му-му-му ууу-да. 

КАТЈА: Немаш ти муда да убијеш. Ниси натурал. 

ДИОН: Оу је? Видећемо! 

КАТЈА(пева): “Хит ми вид јор бејзбол стик, 

хит ми, хит ми, 
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мејк ит хард енд мејк ит квик, 

хит ми, кик ми, 

дас ист гут, се фантастик, 

хит ми, хит ми, 

 иц најс ту би а лунатик! 

 Хит ми!” 

 ЛЕПИ: Катја, брејкисаћу ти нос ако нау засереш! 

КАТЈА: У,скери! Љубоморан си јер си патетик! 

( На екрану је жуч-зелена) 

ДИОН: Пицабој, јесам ли ја патетик? 

ПИЦАБОЈ: Донт знам… 

(Дион пада на колена пред Пицабојем. Стеже га за ноге)  

ДИОН: Кам он! Ти си обичан, ти не лажеш, токиши ми, токиши ми нау 

вот да радим! Плиз! Бикоз ов тебе ја фанкционишем аген, натинг ме не 

боли халф сата, вонтујем спонтанити и лајф. Токиши ми, квик! Плиз! 

Џаст истина или се шутирам ин д хед! Сакинговаћу ти га ако ти треба, 

само ми токиши! Тел ми д трут, Пицабој! 

(Пауза. Пицабој га благо одгурне а Дион јеца на поду) 

ДИОН: Јесам ли? 

(Пицабој климне главом и одсутно погледа у страну, према публици) 

ДИОН: Океј, дец вот сам желео да знам. 

( Дион брзо, само у боксерицама, облачи Пицабојеву униформу. Гордо 

натуче капу на главу. Пицабој се, оклевајући, облачи у Дионову одећу) 

ПИЦАБОЈ:Ти-и-иклз…овааај… боцка. 

ДИОН: Навићи ћеш се, ноу проблем. Сад сам ја ти а ти ја. Помириши 

се, слободно. Јел најс? 

ПИЦАБОЈ: На-а-јс. 
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ДИОН: Мирише на новог тебе. Ммм, и ја сам најс. Ја сам.. 

КАТЈА: Есхол. 

ДИОН: Ја сам љубоморан. 

ЛЕПИ: Донт да будеш. 

ЛЕПИ: Донт, плиз! 

ДИОН: Ар ју глув? Ја сам љубоморан! У, гуд ти стоји Пицабој, 

фиксирај ролку! (певуши) “Дец д веј  аха,аха, ај лајк ит”! 

(Пицабој намешта ролку) 

ПИЦАБОЈ: Ја не Пица… 

(Од овог места Пицабој говори још отежаније, са паузама у говору, и 

говори све теже до краја. Покрети у Дионовом оделу су му 

механизовани, отежани) 

ЛЕПИ: Дион форгетиши афер ов мене и Катје!Донт да будеш 

љубоморан, ја је нећу факисати ноу мор! 

КАТЈА: Ју ар пуси….Ти си….Хау ду ју сеј ит, Пицабој? Лепи, ју ар 

пуси. 

ПИЦАБОЈ: Пичка. Лепи, ти си пичка. 

КАТЈА: Лепи, ти си пичка. Факисала сам се с тобом онли због 

секшуалити а после сам се еври тајм вошинговала тушом сто пута јер 

хејтујем тебе, твоју скин, твој смел, ти си дрти! 

ЛЕПИ: А ти си бич, рич бич, вајф бизнисмена без прогреса! 

ДИОН(урла): Вот дид ју сеј?! 

ЛЕПИ: Натинг. 

ДИОН: Факирај ми жену, зови ме морон, бат ми у прогрес не тачуј! За 

прогрес сам моментерли реди да килингујем, ју ноу талент актеру енд 

акрепу! 
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ЛЕПИ: Ај, акреп? Ју бастард! Ју енд јор натурал сешн! Да ти и то не 

тачујем?  То и прогрес? Ово је комплит идиотизм! 

ДИОН: Шта токишеш?! Т и  си крејзи! 

ЛЕПИ: Токишем јер сам крејзи и имам спонтанити а вај имам 

спонтанити? Такав је агримент, римембер: ноу лимитс. Кентју си: јор 

Пицабој нас је руинирао! 

ПИЦАБОЈ: Што ја? 

ЛЕПИ: Спонтанити нама не треба, ми смо аристокраси, ми смо фејк 

снобз и поносни смо на то. 

ДИОН: Не булшитуј, ја  нисам аристокраси, ја сам нау обичан. Ја нисам 

ноу мор Дион. Нау сам ај џаст а симпл мадерфакинг  Пицабој а ти си 

блади иксплојтер! 

ПИЦАБОЈ: Пицабој нема име. 

ЛЕПИ: И заслужујеш да будеш иксплојтид, Пица-Дионе! 

ДИОН: А ју , токиши ми,  шта ради обични кад га наљуте иксплојтери? 

 ПИЦАБОЈ: Не то! 

ДИОН: Каман, ју ар фри! Вот из обични дуинг вен иксплојтер му спали 

кућу, факише жену и килингује пса? 

ПИЦАБОЈ: Пребије га. 

ДИОН: Енд? 

ПИЦАБОЈ(чисто, без паузе, гласно): Убије, он га убије! 

ДИОН: Супер! 

(Дион млатне Лепог и почну да се бију. Дотрчи  Катја и скакуће с једне 

на другу страну разбојишта) 

КАТЈА: Јес, ет ласт се два мужјака килингују за мене! Дион, ти си 

натурал! Ноу лимитс! 

(Дион удари Катју) 
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ДИОН: Вен завршим са килинговањем Лепог ај ћу литл да килингујем 

и тебе! 

КАТЈА: Из дет со? Ју бастард! 

(Катја се баци одозго на њих) 

ЛЕПИ: Аућ, то хртс! 

КАТЈА: Хртс кад си пуси! 

ЛЕПИ: Ви шел си ко је пуси, алијас пичка! 

(Лепи удари Катју а затим наставе да се бију, свако против сваког. 

Пицабој, згрожен, заурла) 

ПИЦАБОЈ: Достаааа! 

(Пауза. Пицабој се тресе, покуша да закорачи али му је нелагодно, 

врпољи се у оделу, као да му ограничава покрете, претвара га у робота. 

Заусти да нешто каже али му из уста допире само шиштање. Заусти још 

једном. Полуврисак. Глас му је у следећој реплици, гневан, дрхтав, али 

разумљив) 

ПИЦАБОЈ: И ви сте ми неки паметни, образовани људи. Огавни сте. 

Такву гомилу дегенерика никад у животу нисам видео. Ју ар, већ сам 

почео да причам ко ви, да “то-ки-шем”, нисам ту ни сат а већ се 

претварам у вас. Мрзим вас, мрзим самог себе! И још тражите да 

будете нормални,(заједљиво) “обични”? Само вам то фали, све остало 

имате! А имате ли ви право да будете нормални? А? Склањајте се, боле 

ме очи кад вас гледам, пизда вам материна те вам пизда материна! 

(Крене према вратима, вукући ноге, стегнутих руку, повијен напред. 

Дион му препречи пут. Пицабојев глас је поново изломљен, несигуран) 

ДИОН: А мани? 

ПИЦАБОЈ: Задржи смрдљиву лову, стрвино! 

ДИОН: Бат, Пицабој, ми смо само натурал. 
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ПИЦАБОЈ: Ху је, овај, ко је натурал? 

КАТЈА: Еврибади бат ју. Вај ти стојиш тако фејки? Ранингујеш од 

дејнџера! Гоу ахед, килингуј се с нама! Ноу лимит! Каман, осети ред 

крв у својим маут! 

ЛЕПИ: Пицабој покажи ху си ти! Бифор тебе ја невер нисам уживао у 

килинговању, нисам ти трастирао али нау, после твојих речи, нау ти 

трастирам! Пљуни нас, хитни нас, факирај нас! 

ДИОН: Килингуј нас ако треба бат донт го! 

КАТЈА: Диливер ми, тел ми д трут! 

ДИОН: Токиши ко си! Тел хр д трут, Пицабој!  

ПИЦАБОЈ: Ја сам… 

(Пицабој застане) 

ПИЦАБОЈ: Ко сам ја?  Ја…Моје име. Моје име је… 

ДИОН: Да ти ниси дементид? 

ЛЕПИ: Ха,ха, пробабли јесте! 

КАТЈА: Личи на анимал, лук његове очи! 

ПИЦАБОЈ: Ја…Због вас…. 

(Из грла Пицабоја допире неразговетно шиштање, хвата се за грло. 

Погледа их, затечен. Зграби столицу и, гневно, јурне за њима. Екран 

добија гримизну боју. Гађа их и промаши. Хвата Лепог и обара га на 

земљу. Почиње да га шутира ногама, неконтролисано. Урла као звер. 

Катја се залети, вриштећи, и скочи му на леђа. Он се заврти и скине са 

грбаче. Катја покуша да устане али је он удари по лицу. Затим се 

Пицабој  окрене, зграби Лепог и удари његовом главом о земљу. Дион 

крене на њега али га он шутне међу ноге. Катја га загребе ноктима по 

лицу али је он пљуне у лице и ошамари. Дион му се примакне иза леђа 

и са столицом га удари, на шта, јекнувши, Пицабој пада на колена. 
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Удара га још једном. У међувремену ту долазе и Катја и Лепи и 

шутирају га до изнемоглости, затварајући својим телима круг око  

Пицабоја. Крв Пицабоја, између њихових стопала, слива се низ 

позорницу, у танком потоку.Кркљање Пицабоја) 

ДИОН: “Крви, Јаго, крви!” 

ЛЕПИ:Ред блад! Тако изгледа?  

(Лепи повраћа) 

КАТЈА: Ноу, ја ово не… 

ДИОН: Вот из вид бот ов  ју? Килингујемо? Килингујемо до енда! Ноу 

лимитс! Римембер, ноу лимитс! 

 ( Дион шутне Пицабоја а Катја и Лепи, фасцинирани призором , 

притрчавају и шутирају га, скачу на њега. Поток крви тече, шири и 

гушћи, низ позорницу, тамнији. Призори на видео-биму се 

трансформишу у паклени огањ док из појачала јечи ритуални ритам 

там-тама) 

/ КРАЈ/ 
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Београд, 

2003 

 

АЛЕКСАНДАР НОВАКОВИЋ	
 

 
 

TELL HER THE TRUTH, 
PIZZA BOY! 

 

 

 

(једночинка) 
 

 

Адреса: 

Љуба Вучковића 11 

11000 Београд 

Тел:  

2462-187 

064 4335 727 

Имејл:alnov@eunet.yu 
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ЛИЦА: 

ДИОН, инкредибл тајкун оф муви енд компјутер индустри 

ЛЕПИ, модел фор сајбер-мувиз 

КАТЈА, модел фор сајбер едвертајзинг 

ПИЦАБОЈ, дечко из Сремчице 

Напомена: Пицабојево име је написано неправилно, у складу са 

животом 

Место и време: Београд, 21. век 


