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дра ма је пр ви пут еми то ва на 
на та ла си ма дру гог про гра ма Ра дио Бе о гра да 
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Зо ран Ран кић (Бо ра Стан ко вић),  
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Иван То мић (Ми лан Огри зо вић),  
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Се на Ђор ђе вић (Ћер ка Бо ре Станко ви ћа) и  

дра го љуб ден да (Сто јан Спа хи ја) .
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ЛИЦА

БО РА СТАН КО ВИЋ 
срп ски пи сац

ГИ НА 
ње го ва же на

„ТЕТ КА ЗЛА ТА“ 
њи хо ва ћер ка

ЧИ ЧА ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ 
глу мац

МИ ЛАН ОГРИ ЗО ВИЋ 
хр ват ски пи сац
ИВО АН дРИЋ 
мла до бо са нац

СТО ЈАН СПА ХИ ЈА 
тр го вац бе о град ски

1 . СЦЕ НА

(Зву ци ва ро ши бе о град ске под оку па ци јом као да 
чи не ле вак кроЗ ко ји ће наш „ју нак“ до спе ти до по
чет ка на ше дра ме, док је ње го ва дра ма већ одав но 
по че ла, са мо ни ка ко да се За вр ши. од мно штва шу
мо ва, пре ко ка ска ња ко ња по бе о град ској кал др ми, 
цин ци ла ња трам ва ја, ла ве жа па са, до по не ког ве се
лог де ти њег уЗ ви ка и уЗ ви ки ва ња кол пор те ра, ко ји 
про да ју „бе о град ске но ви не“ и „об Зор“)

КОЛ ПОР ТЕР: Нај но ви ји број „Бе о град ских но ви на“! 
Нај но ви ји „Об зор“ . Ве ли ки ус пе си цар ске и кра
љев ске вој ске на свим фрон то ви ма! да ли срп ска 
вој ска уоп ште ви ше по сто ји?! На ула зу у бе о град
ску ва рош ухва ће на же на ко ја је кри јум ча ри ла ме
со! Нај но ви је „Бе о град ске!“ Нај но ви ји „Об зор“!

(ма лопо ма ло, што ни ка ко не тре ба да тра је ду го, 
Звук се све ви ше пре тва ра у при јат ну ти ши ну ко ју он
да сме њу ју све си гур ни је ко ра чање и ти хо ће ма ни
са ње. у ци гу ли га ње ви о ли не  упли ће се ја сан Звук За
ки ва ња ек се ра у др ве ну гре ду)
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БО РА СТАН КО ВИЋ (то бож љу ти то, опо на ша ју ћи ка квог вој

ни ка): Шта то ра диш, Ста но је ви ћу?!
ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ (пр во од сут но и Збу ње но, а он да моћ

но, по пут па је ву и си ћа): Ја… овај… Ооооооо, па ко
га ја то ви дим?! Бо ро мој, па је ли мо гу ће?!
БО РА СТАН КО ВИЋ (љу бе се три пу та): Ето, Ч’а Или ја, из
гле да да ми је ус пе ло .
ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ: Е, ва ла… да знаш да је без те бе 
би ло пу сто . Са мо, ни је би ло пу сто тур ско, јок… 
БО РА СТАН КО ВИЋ: Не го?
ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ: Не го пу сто цар ско и кра љев ско!
БО РА СТАН КО ВИЋ: Ти ше, бре, Ч’а Или ја, шта ако те 
чу ју?
ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ: Ако . Има и за ме не ле ка . Пре ко 
но ћи у апс, па ују тру опет из ми ца ус у бе кри ја ње!
БО РА СТАН КО ВИЋ: А шта ти је ово?
ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ: (ипак не што ти ше, кон спи ра тив ни је) 
Ек сер за фе њер че!
БО РА СТАН КО ВИЋ: Ка кво фе њер че?!
ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ: Ви ди, та мо сам спре мио ду шек, 
јор ган и све . Па кад до ђу на ши, то ћу да из не сем и 
про стрем до зи да, да обе сим за овај ек сер фе њер
че . А, па зи, сад кад си већ ту, би ће и за те бе ме ста, 
па ту, на ули ци, у на шој Ска дар ли ји, три да на и 
но ћи да ле жи мо, се ди мо, пи је мо, је де мо… Кад до
ђу бра ћа и ка жу нам: „Иди те, бра ћо, и спа вај те!“ 
од го во ри ће мо: „Не, не бра ћо, ви иди те и спа вај те 
уну тра, по ку ћа ма, јер сте умор ни, а нас оста ви те 
ова ко, на ули ци, да ле жи мо и гле да мо у не бо!“ (са

да са свим ти хо и са је дом) да се зна ко ли ко је то 
сме ти на по љу ле жа ти и у не бо гле да ти дра го це но! 
Не го, да ти ни си кре нуо до ме не?
БО РА СТАН КО ВИЋ: Ја сам ми слио код „Три ше ши ра“ да…
04
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ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ: Па то ти је сад код ме не!
БО РА СТАН КО ВИЋ: Ка ко код те бе, Ч’а Или ја, опет зби
јаш не ку ша лу?!
ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ: Ама, озби љан сам ко Фра њо Јо сиф 
и ње го ви ба кен бар ди . Ра дим, бре, Бо ро, ко кел нер . 
То ти је сад мо ја глав на уло га . Чи ча Или ја Ста но је
вић као гар сон или ти ма ли од још ма ње ку хи њи це!
БО РА СТАН КО ВИЋ: Ако си ти кел нер, шта ће он да ме
не за па сти?

(тан ки жа мор ули це сме њу је при гу ше но ће ма ни са
ње оп скур них по лу ме ло ди ја, са по не ким иЗ ле том 
на све тле про план ке жи во сти и не ка да шње ве се ло
сти, про план ке с ко јих се „си ла Зи с ума у сја јан 
дан“. по не ки Звец кет чо кањ че та, ту по отва ра ње и За
тва ра ње вра та ме ха не и стал на, не иЗ бе жна шкри па 
тла по ко ме се кли ма во хо да)

ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ: И зна чи та ко! За тет ку го спо ди на 
ми ни стра има ме ста на спи ску за ева ку а ци ју, а за 
те бе и мо шти Сте фа на Пр во вен ча ног – ши пак! до
бро, бар сте се ти и наш краљ ле по дру жи ли . И па
зи, Бо ро, не при чај око ло да си му ко сти оста вио 
у Пе ћи . Мо гли би ови му фљу зи да по ми сле ка ко 
си га, не дај бо же, спа лио, па да те при ја ве по ли
ци ји! Мај ку им за бу шант ску! А Књаз Ни ко ла, ка
жеш, по сто краљ, али НЕ ЧИ СТУ КРВ до слов но 
не за ре зу је?!
БО РА СТАН КО ВИЋ (раЗ га ље но али и да ље са до Зом гор чи не 

беЗ ко је, иЗ гле да, не мо же): Ка же ми Ну шић, кад смо 
кре ну ли са Це ти ња, на зад у ону Под го ри цу…
ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ: Чег’ се Ну ша гну ша?
БО РА СТАН КО ВИЋ: Ка же, Бо ро, овај тек има да те ка
са пи .
ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ (па да ју у смех): Па зи ти ње га . Као, 
баш је чи тао НЕ ЧИ СТУ КРВ, кад, ето и Соф ки ног 
тат ка . Али, чи та је по по след њој мо ди . Не раз ре за
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ну . Ушу шка нос међ стра не ко међ гру ди де во јач
ке, па ми ри ше . 
БО РА СТАН КО ВИЋ: С дру ге стра не, сву да су ме пре по
зна ва ли и ча шћа ва ли . Шта је ко имао, по де лио је 
са мном, а ја им ни чим ни сам вра тио . При ма ли су 
ме због мо јих књи га, због КО ШТА НЕ, а ја сам се 
драо, псо вао их . У Под го ри ци ума ло да не уда рим 
же ну ко ја је ме ни и Ра до ни ћу са чу ва ла со бу . Био 
сам пи јан .
ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ: Бо ље би ти пи јан, не го стар!
БО РА СТАН КО ВИЋ (не ре а гу ју ћи на ову, као, ша лу): А у дер
вен ти, чим су са зна ли да сам у ло го ру, од мах су 
гле да ли ка ко да ме из вла че из жи це, па су ми при
ре ђи ва ли пра ве при ред бе . А стра жар ко ји ме је 
спро вео до Бе о гра да, не ма му ни два де сет го ди на, 
те го спо ди не Стан ко ви ћу ово, те го спо ди не Стан
ко ви ћу оно . И обе ћам му да ћу му по ка за ти Бе о
град пре не го што се вра ти у Бо сну, али на ста ни
ци ни сам мо гао да ис тр пим . По бе гао сам му . А у 
гра ду, сви се ву ку уза зи до ве, не ка ква ти ши на без 
ти ши не . Ни Ги ну ни мо ју де цу ни сам од мах пре
по знао… (па у За) Не го, Ч’а Или ја, шта се ме ни 
спре ма пре ко су тра .
ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ: У Гу вер ма ну?
БО РА СТАН КО ВИЋ: Ре кли су ми да до ђем пре ко су тра, 
ра ди про пу сни це .
ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ: Ра ди па сир шај на? да сам чуо ту 
реч пре пет го ди на, ми слио бих да је то не ки ћу шпајз . 
Ма да, ни је ни да ле ко од то га . (ће ма ни са ње на лик на 

цви леж, а или ја ста но је вић го во ри као не ки ва жан мо но

лог, не баш као мит ке, али не ка ко та ко) Па зи, имаш па
сир шај на ра зних . Има оних ко ји сва ки дан мо ра ју 
да се ја вља ју . Ти су на чи сто про па ли, јер сва ки час 
мо гу да ка жу па кен зи ра ус, па сре ћан пут и марш! 
06
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Он да, има ових што мо ра ју да се ја вља ју на пет, де
сет, два де сет да на . до ста си гу ран па сир шајн је онај 
да се не мо раш ја вља ти, али ти сто ји да си „спо со
бан за вој ну слу жбу“ . Нај бо љи, ама пу сли ца од па
сир шај на је онај на ко ме сто ји „не спо со бан за вој
ну слу жбу“, или ја ко си ста ри ји од пе де сет го ди на .
БО РА СТАН КО ВИЋ: Их, пе де сет го ди на . да по же лиш 
ста рост .
ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ: А до пре ко су тра и не маш вре ме на .
БО РА СТАН КО ВИЋ: За шта?
ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ: да пу стиш бра ду ри ну и ко су, да 
се по гу риш и уоп ште, из гле даш ни ка ко . Ка ко да 
из гле даш ни ка ко кад си тек сти гао, ви део же ну и 
де цу и свог Ч’а Или ју .
БО РА СТАН КО ВИЋ: Па ода тле то ли ко бра до ња по ули
ца ма!
ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ: А шта си ти ми слио, да се спре ма
ју у по по ве? За пу сти ло се и за ра сло све што мо же 
да ли чи на ста ри је и не у по тре бљи во . Па зи, је дан 
ми сил не па ре ну дио да му из по зо ри шта до не сем 
бра ду . Ћо сав, си рот, не ма ни че тр де сет, а хо ће да 
је ста рац . Не ма, мој Бо ро, ов де ни ко га и ни че га да 
ма кар под се ћа на оно ка ко је би ло пре ра та . Ку ћа 
се бар сру ши од гра на те, а он да, мо жеш и да је по
пра виш . Са љу ди ма је дру го . Ви де ћеш . Зја пе у на ма 
ру пе . Ама ру пе ти не . Пра зна ср ца, још пра зни ји 
сто ма ци, а Шва ба че ру па, Ср би ју би пре нео у не
ку сво ју бан ку, са мо да има то ли ки шле пер .

(по чи ње да гр ми, у ка фа ни се осе ћа ко ме ша ње, жа
мор ја чи, ће ма не ве се ли је)

БО РА СТАН КО ВИЋ: Шта им је?
ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ: Ви ди се да си нов . Не ве ру ју да гр
ми, не го да то по ви гру ва ју .
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БО РА СТАН КО ВИЋ: Ка кви то по ви?
ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ: Би ло чи ји . Фран цу ски, ру мун ски, 
ру ски, ен гле ски… (ти ше) На ши то по ви .

(по чи ње јак пљу сак и гр мља ви на се на ста вља, гр
мља ви на ко ја се За и ста, у тек не ком тре нут ку, За и
ста чи ни као тут ња ње уда ље них то по ва)

2 .СЦЕ НА

(чу је се опет шкри па вра та, шкри па по да, и све спо
ри ји беЗ вољ ни ко ра ци. пре ту ра ње по по кућ ству, као 
кад се не што гро Зни ча во тра жи)

ГИНА: Па, Би зо, где си до сад?! За што ми то опет ра
диш? Шта то тра жиш? Ка жи ми шта тра жиш, мо
жда знам где си то за ту рио? Ако тра жиш де цу, она 
су код мо јих . Они та мо да нас је ду ме со . Ми сли ла 
сам да ће мо ићи за јед но, кад се већ у Гу вер ма ну 
све до бро свр ши ло и кад си до био па сир шајн . Би
зо… (по чи ње да пла че).

БО РА СТАН КО ВИЋ (ја ко дрек не): Шта је, бре?! (не што сми

ре ни је) Ку пон сам за ту рио . Као да је у зе мљу про
пао . да до ше ми ку пон и сад не мо гу да га на ђем . 
Вра тио сам се истим ули ца ма ку да смо про шли, 
пре тре сао сам сва ки шљу нак, сва ку гру пу ђу бре та 
уз ћо шко ве, за вла чио сам пр сте ме ђу пра го ве ка
фа на и ду ћа на и ниг де га не ма… Мо рао сам на зад, 
Вит ма ну . Шта је, пи та ме . Из гу био, је два про це
дим, а он по че да ме гр ди . Сре ћом ме је гр дио на 
не мач ком .
ГИНА: Ка да ће то већ јед ном да се свр ши .
БО РА СТАН КО ВИЋ: Ти би опет да ме од ве ду?
ГИНА: Би зо?
БО РА СТАН КО ВИЋ: А ја бих, ви диш, во лео да се ова ко 
на ста ви, ма кар и сва ког да на мо рао да идем код 
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тог зве ра . Бар имам шта да ра дим . Ују тру у Гу вер
ман, та мо тре сем га ће до по дне ва, па ми да ју ку
пон, па га до по ли ци је из гу бим, па га он да тра
жим, он да до ђем ку ћи, ти пла чеш, ја пре ту рам по 
ово ме што нам је пре о ста ло од ства ри, на кра ју се 
скљо кам, па су тра по но во . Ни че га не ма мо, без 
све га смо оста ли, са мо вре ме на, вре ме на ко ли ко 
хо ћеш . Не мо гу сво ју ко жу на то ли ко вре ме да 
рас те глим . Пу ћи ће . Тач но осе ћам ка ко ће ко жа да 
ми пук не у то ли ком про сто ру . Е, да . да де ми да нас 
Љу ба с Уба де се так кру на .
ГИНА: Ви део си га?
БО РА СТАН КО ВИЋ: Ре као ми је да, чим до би јем па сир
шајн, до ђем код Сто ја на Спа хи је . Би ће не ког по
сла, па ако не бу де па ра, би ће бар не ке ро бе . Ко ја 
ки ла ма сти, не ки са пун .
ГИНА: А те кру не, још су код те бе?
БО РА СТАН КО ВИЋ: Не бој се . Ни сам имао кад да их по
пи јем . У ка пу ту су .
ГИНА: А ово пар че хар ти је?
БО РА СТАН КО ВИЋ: Па то је тај про кле ти ку пон!
ГИНА: Трој ка?!
БО РА СТАН КО ВИЋ: Трој ка… „спо со бан за вој ну слу
жбу“ . И сло бо дан да се са то бом и де цом и са сви ма 
оста ли ма пра ћа кам у овом ка ве зу, до пр ве при ли ке .

3 . СЦЕ НА

(Звец ка ње фла ша и чо кањ чи ћа)

СПАХИЈА: Ово је ва љев ка од два на ест го ди на . Ова од 
пет на ест, два де сет . И знаш, Бо ро, ту смо сад сви, 
па до ла зи . до ла зи сва ки дан . Ве љо, дај си пај Бо ри .
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БО РА СТАН КО ВИЋ: Па ми, Сто ја не, опет сви за јед но . 
(пи је) И опет око пи ћа!
СПАХИЈА: Бо га ми, Бо ро, на ма ни ко ни шта не мо же . 
Ето, ра ни је ти, код Бај ло ни је ве пи ва ре, Ве ља код 
Вај фер то ве и пи ћа ко ли ко хо ћеш . Сад је опет Ве
ља ов де глав ни за из да ва ње и на пла ћи ва ње, а ти 
до ла зи да бар џа ба не се диш . 
БО РА СТАН КО ВИЋ (ни ма ло раЗ о ча ран): То му до ђе ко не
ка ре кла ма за рад њу . (смех при сут них и одо бра ва ње) 
Ко нас ви ди ов де, зна ју ћи нас, мо же би ти уве рен 
да је пи ће ов де до бро .
СПАХИЈА: Нај бо ље . Ве љо, Бо ри ћеш од са да, као сле до
ва ње, да да јеш два де ци на под не, два уве че . А и ако 
ти тре ба не што за ку ћу, ра чу на ћу ти по ни жој це ни . 
(чу је се Звон це на вра ти ма и жа мор ули це) Бо ро, већ идеш?
БО РА СТАН КО ВИЋ: Идем до Ска да ра ли је, до Ч’а Или је .
СПАХИЈА: Он да бо ље по жу ри . Он ти сад та мо из во
ди пред ста ву .
БО РА СТАН КО ВИЋ: Ка кву пред ста ву?
СПАХИЈА: Чи та но ви не .

4 . СЦЕ НА

ИЛИ ЈА СТА НО ЈЕ ВИЋ: да кле, са мо сам још хтео да вас оба
ве стим о ре пер то а ру „Ки но по зо ри шта“, ко ји не ки 
пам те као би со коп „Ко ло се ум“ . На кон му зич ке увер
ти ре, ко ју из во ди гла збе на ка пе ла број че три сто и де
вет, тај број је Бе о град на лу три ји из ву као, бар што 
се блех му зи ке ти че, сле ди филм „Ми нах при ку по
ви ни“ . То вам је сли ка из ин ди јан ског жи во та, а ла сно 
је на у чи ти ка ко се без нов ца ула зи у пра зну рад њу 
и из ње из ла зи пре то ва рен . (смех) Е, он да је на ре ду 
10
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„Ин ди ја нац и ви ски“ . Тре ба ли по себ но на во ди ти 
раз ло ге да се осве до чи мо о по на ша њу јед ног до
мо ро ца у ту ђин ској ка фа ни . Тре ба ли по себ но обра
зла га ти за што ће се до тич ни Бик Ко ји Се ди пре тво
ри ти у Во ла Ко ји Хр че, на кон што се раз ја рио и по
лу пао сав ин вен тар ка фа не код два сло ва К . К унд 
К! Ка ка унд Ка вур ма! Курц унд Кранц . Рот кве стру
га не! да кле, на кон Ин ди јан ца и ви ски ја сле де „Про
ме ње не уни фор ме“, те, мо лим за па жњу, „Час осве
те“! (апла уЗ) Хва ла, хва ла, али ра чу нам да овај апла
уз иде на ра чун на ших дра гих и бри жних вла сти, 
ко је нас ова ко бо дре и по ру чу ју: на кон што иза ђе
те из пра зног ду ћа на као же на, на пиј те се као му
шка рац, про ме ни те уни фор му и осве ти те се! Час 
је куц нуо! (ће ма ни ум тре менс, апла у Зи и ова ци је)

5 . СЦЕ НА

(шкри па по да у овој про сто ри ји ве о ма се раЗ ли ку је 
од свих прет ход них шкри па. и вра та дру га чи је „па су
ју“ у про сто ру. про сто се осе ћа ју ви со ки пла фо ни 
ви со ког ме ста. и ни скост це ле си ту а ци је. а си ту а
ци ја је та ква да се отва ра ју вра та, чу ју се ко ра ци у 
офи цир ским чи Зма ма ко ји се при бли жа ва ју)

БО РА СТАН КО ВИЋ: Го спо ди не…
ОГРИ ЗО ВИЋ: Огри зо вић . Ми лан Огри зо вић, ако сми
јем при ми је ти ти, ваш ко ле га пе ром и по зор ни
цом . Из во ли те сје сти и, мо лим Вас, осје ћај те се као 
код сво је ку ће . Хо ћу ре ћи, Ви сте код ку ће, али с 
об зи ром на увје те под ко ји ма се упо зна је мо, мо лио 
бих Вас да упра во те окол но сти, ако је ика ко мо гу
ће, за бо ра ви те .
БО РА СТАН КО ВИЋ: Те шко је, го спо ди не Огри зо ви ћу и 
на тре ну так за бо ра ви ти не што што тек тре ба да се 
до бро за пам ти .
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ОГРИ ЗО ВИЋ: Мммм, да .
БО РА СТАН КО ВИЋ: А, кад ме већ те ра те, да ка жем ка ко 
би и нај за бо рав ни јем чо ве ку да нас у Бе о гра ду би ло 
те шко да смет не с ума где жи ви и под ким жи ви .
ОГРИ ЗО ВИЋ: Не ра зу ми јем што хо ће те ре ћи .
БО РА СТАН КО ВИЋ: Па ја не знам ко ли ко ви из ла зи те…
ОГРИ ЗО ВИЋ: При лич но . Тру дим се упо зна ти што ви
ше сви је та .
БО РА СТАН КО ВИЋ: Е, тим љу ди ма, ни је са свим све јед
но што се на сва ком углу на ла зи по је дан стра жар…
ОГРИ ЗО ВИЋ: А, то .
БО РА СТАН КО ВИЋ: Хај де што сто ји, не го што сва ког 
тре нут ка мо же да упад не у стан и да из ње га узме 
све што му је дра го . Ето, пре не ки дан смо у мо јој 
ку ћи оста ли без ијед не ме син га не бра ве .
ОГРИ ЗО ВИЋ: То већ спа да у рат . Ко ли ко знам, ме тал 
је нео п хо дан вој ној ин ду стри ји .
БО РА СТАН КО ВИЋ: А шта ни је нео п ход но . Има ли иче
га у овом гра ду што ће оста ти ка да…
ОГРИ ЗО ВИЋ: Ка да оде мо? Го спо ди не Стан ко ви ћу, мо
рам вам се пр во ис при ча ти што мој стриц, на и ме 
што го спо дин Ко ста Хер ман ни је у мо гућ ству да 
вас при ми, иако сте се уред но на ја ви ли . дру го, и 
ме ни се окол но сти под ко ји ма се упо зна је мо, ни
ма ло не до па да ју . Ја одав на же лим упо зна ти пи сца 
„Ко шта не“ и „Не чи сте кр ви“, ко ју сам, на мо ју сра
мо ту, тек при је не ки дан про чи тао, јер сам при је 
ово га ра та о Ва ма углав ном слу шао . О Ва ше му 
Вра њу и из у зет ном на чи ну ко јим сте по но ва ожи
вје ли тај већ не ста ли сви јет . И кад смо код то га, 
осје ћам се, ка ко да ка жем, не ка ко обр ну то . На и ме, 
кад је о књи жев но сти ри јеч, ви но си те уни фор му 
оки ће ну нај сви је тли јим од лич ји ма, док сам ја тек, 
мо жда, ка плар, али ка плар же љан по у ке, же љан 
12
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раз го во ра са јед ним та квим ве ли ка ном срп ске мо
дер не књи жев но сти .
БО РА СТАН КО ВИЋ: Бо ље и ту ка плар ску блу зу но си ти 
не го ко но бар ску, као је дан мој при ја тељ .
ОГРИ ЗО ВИЋ: Не ра зу ми јем?
БО РА СТАН КО ВИЋ: Ни ја, али у сва ком слу ча ју бла го а
дрим на ва шим по хва ла ма . Нажа лост, ја ва ше ни
шта још ни сам чи тао .
ОГРИ ЗО ВИЋ: Ако има те во ље, ра до ћу Вам по кло ни
ти не што од мо јих пи са ни ја .
БО РА СТАН КО ВИЋ: Би ћу Вам за хва лан .
ОГРИ ЗО ВИЋ: Али, мо лим Вас, не же лим да пре ћу ти
те и нај ма њу за мјер ку, а има ће те их, слу тим, по
при лич но .
БО РА СТАН КО ВИЋ: А ка же те, чу ли сте у За гре бу за ме не?
ОГРИ ЗО ВИЋ: Још ка ко! Ва ша „Ко шта на“ је за ври је ди
ла оп ћу по зор ност он да шњих ли те рар них кру го ва . 
Чу ло се да та кво што још ни је ви ђе но на сце на ма . 
да ли сте успје ли још не што ура ди ти за те а тар?
БО РА СТАН КО ВИЋ: Па, ви ди те, из ме ђу оста лог сам 
због то га и до шао ва шем стри цу .
ОГРИ ЗО ВИЋ: Ако ни је не што дис крет но, ра до ћу Вам 
и ја по мо ћи .
БО РА СТАН КО ВИЋ: Нај леп ша хва ла .
ОГРИ ЗО ВИЋ: да, из ви ни те, ни сам Вас још ни чим по
ну дио . Имам ов дје из вр сног фран цу ског ко ња ка .
БО РА СТАН КО ВИЋ: Са за до вољ ством .
ОГРИ ЗО ВИЋ: Ево, из во ли те . Е, па, за на ше по знан
ство! (ку ца ју се ча ша ма, пи ју) И, ни ка ко да ми ка же
те што сте хтје ли ре ћи го спо ди ну Хер ма ну?
БО РА СТАН КО ВИЋ: Па, ви ди те, ме ни је у Ни шу, при по
вла че њу, остао ру ко пис но ве дра ме .
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ОГРИ ЗО ВИЋ: Ка ква ште та .
БО РА СТАН КО ВИЋ: Оста ла ми фа сци кла у фи о ци сто ла 
у јед ној ку ћи, где је би ло сме ште но на ше на чел
ство . И ви ди те, ја сам већ не ко ли ко пу та и из дер
вен те, где сам ин тер ни ран, на кон што сам оку па
ци ју до че као у Под го ри ци… (За ћу ти, као да су му ми

сли од лу та ле) Пи сао сам, да кле, из дер вен те, не би 
ли се ика ко про на шла та фа сци кла . На вео сам и 
име на не ких Бу га ра, ко ји би о мом име ну по све до
чи ли у нај бо љем књи жев нич ком све тлу, па сам…
ОГРИ ЗО ВИЋ: Не вје ру јем да Вам ни ја, ни го спо дин Хер
ман, мој стриц, у то ме ика ко мо же мо би ти од по
мо ћи . Али…
БО РА СТАН КО ВИЋ: да?
ОГРИ ЗО ВИЋ: Ви ди те, ја сам у Бе о град до шао, да ка
жем, са јед ном умјет нич ком за да ћом .
БО РА СТАН КО ВИЋ: до бро .
ОГРИ ЗО ВИЋ: да по пи је мо још по јед ну ча ши цу . (то че

ње) да кле, ме не су ова мо по ста ви ли да бих ор га
ни зи рао јед ну те а тар ску гру пу, са ста вље ну од 
умјет ни ка ко ји су пре о ста ли ов дје, у Бе о гра ду . Та 
гру па би го сто ва ла ши ром Ср би је, из во ди ли би
смо кла си ке, али ми слио сам да игра мо и Ва шу 
„Ко шта ну“ . На пла ћи ва ли би смо ула зни це и од то
га би сте сви ви до би ја ли но вац .
БО РА СТАН КО ВИЋ: То не ће ићи .
ОГРИ ЗО ВИЋ: За што та ко ми сли те?
БО РА СТАН КО ВИЋ: Па ко ће вам при ста ти на ту ко ме
ди ју?
ОГРИ ЗО ВИЋ: Ни тко са ким сам раз го ва рао ни је од
био мо ју иде ју . Ваш нај по зна ти ји глу мац, го спо
дин Или ја Ста но је вић, оду ше вље но се при хва тио 
за да ће да се по за ба ви ор га ни зи ра њем тру пе . (ти ши
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на) Раз ми сли те и о пи са њу за „Бе о град ске но ви не“ . 
Чи та ли сте до дат ке ко је уре ђу јем?
БО РА СТАН КО ВИЋ: Чи тао сам .
ОГРИ ЗО ВИЋ: Не мо ра те да жу ри те . Али, не ки фељ
тон чић, мо же и не што пре ра ђе но од већ об ја вље
ног, не сум њам да ће би ти ври јед но об ја вљи ва ња .
БО РА СТАН КО ВИЋ: А то…
ОГРИ ЗО ВИЋ: На рав но да и за то сли је ди хо но рар . И то 
не за не мар љив .

6 . СЦЕ НА

(по но во пре ту ра ње, али ово га пу та не ка ко па жљи
ви је, мек ше и то пре ту ра ње по књи га ма)

ГИНА: Би зо…
БО РА СТАН КО ВИЋ: Ево, ни ка ко да сре дим ово што је 
оста ло од књи га . Пре ба цу јем их из ћо шка у ћо шак .
ГИНА: Ми сли ла сам…
БО РА СТАН КО ВИЋ: Ско ро сва ка има по све ту . Ви ди, 
ево га Шан тић, Ћо ро вић . А ево и Уско ко ви ће ве 
по све те . Са да, кад гле дам ње гов ру ко пис, као да и 
ни је мо гао дру га чи је да свр ши не го као са мо у би
ца . „За про паст сво је отаџ би не сма трам да мо рам 
да пла тим сво јом гла вом“, то је на пи сао на це ду љи 
пре не го што је ско чио у То пли цу . Не го, ни си ме 
још пи та ла .
ГИНА: Шта?
БО РА СТАН КО ВИЋ: да ли сам ма кар по ку шао .
ГИНА: Не знам, Би зо, о че му го во риш .
БО РА СТАН КО ВИЋ: Пре спа вао сам и са мо у би ство . Пи
јан . Та мо, у Под го ри ци . Као кроз ма глу се се ћам да 
ме је Ну шић др му сао, ви као, „Хај де, по ла зи .“ Ни
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сам мо гао . „Уби ће те, Бо ро“, пре тио је, „Уби ме ти“, 
ми слио сам да се де рем, а би ће да сам ша пу тао . И 
он да су до шли, а је дан чо век, ко ји ме је пр вог да
на сме стио у Под го ри ци, ме не и Ра до ни ћа, на ста
вио је да ми по ма же . Про ла зи ли су да ни, ми слио 
сам да и вас до ве дем, да та мо про ве де мо рат, али 
он да су ме по сла ли у дер вен ту .
ГИНА: Би зо…
БО РА СТАН КО ВИЋ: И ни сам сти гао . Имао сам то ли ко 
вре ме на, или да се уби јем, или да по лу дим . да ме 
не ма, ова ко или она ко . Али, пре по знао ме не ки 
офи цир ко ји нас је по стро ја вао, па он да у дер вен
ти, сва та част и ди вље ње за мо је де ло . И ни сам се 
убио и ни сам по лу део, али сам сам опет ишао код 
Огри зо ви ћа .
ГИНА: И шта је ре као?
БО РА СТАН КО ВИЋ: Опет је на ва љи вао да пи шем за 
„Бе о град ске но ви не“ . И пи тао ме је је сам ли ишао 
код Пи је тра .
ГИНА: Тре ба да одеш .
БО РА СТАН КО ВИЋ: Не смем да одем .
ГИНА: Мо раш!
БО РА СТАН КО ВИЋ: Ка жу да је по не кад са свим би стар, 
да је чак по ку ша вао и да не што пи ше . Али, углав
ном је ко зна где . Не би ме по знао и да одем .
ГИНА: Али, Ко чић нам је при ја тељ .
БО РА СТАН КО ВИЋ: Би ли смо при ја те љи . Зар ти не ви
диш? Зар ти ни је ја сно да ни че га од оног жи во та 
ви ше не ма . Сви ла жу, или ћу те . Све што се ка же 
пет пу та мо раш да обр неш да би ис па ло ма кар 
бли зу оно га што се за и ста ми сли . Ни ко не ће да 
по гре ши . Ни ко не ће да му се би ло шта де си . Ово 
се, Ги но, ни ка да не ће за вр ши ти .
ГИНА: То не мо же би ти .
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