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Шта то значи сад у пракси
Закона за сва времена?
Само кад је река женска,
Капетан сме бити жена.

Анка капетанка:

Свађа, бука већ од јутра,
Коме ли сам ја то крива?

Кô да гледам филм цртани
Попај, Баџа и Олива.

Ја сам Анка капетанка,
Старешина овог брода,
Лепа ћерка јединица
Гусара са савских вода.

Моја реч је овде закон
Кô што је за реку вода.
А ко неће да је слуша,
Одмах нек се губи с брода!

Па да чујем шта је разлог
Јутарње расправе ове
Да л’ су опет исте приче
Ил’ сте нашле неке нове?

Минка:

Највећи проблем на свету,
Да вам кажем, драга Анка –

Сутра на Калемегдану
Заказана је игранка.

Не знам шта да изаберем,
Од муке ћу просто пући.
Препун ми је кофер ствари,
Проблем ми је: шта обући?

На почетку ове приче
Одмах следи заврзлама:

Да л’ је Дунав мушка река
Ил’ је женска река Сава?

Питате се што је битно
Мушка или женска река?
Наравно да није важно
То за обичног човека.

Али јесте за гусаре
Што водама брзим плове
И пљачкају силна блага
И шаране реком лове.

Шта правопис на то каже?
Да постоје сва три рода,
Па правило ово важи
И за гусаре са брода.

Ако се каже: тај Милош!
Тај Лазар и тај Јапанац,
Онда нема ни дилеме
Да и Дунав је мушкарац.

Ако се каже: та Весна!
Та Марија и та Зденка,
Одмах ћемо закључити
Да је Сава женска река.

Ал’ није све тако лако:
Мушко име је и Сава.
Ког је онда рода река –
Проблем је гусарског права.

У члану педесет један
Чувеног гусарског права
Пише великим словима
Да је ЖЕНСКА РЕКА САВА.



6

Минка:

Не фантазирај, Марела!
Ком мушкарцу је до јела

Кад ме види тако лепу
У хаљини без бретела?

Анка капетанка:

Саслушај ме сада, Минка!
Живот није само шминка,

Нит су креме и помаде –
Жене морају да раде.
Ти, Марела, јеси вредна,
Куваш јела кô ниједна,
Ал’ кашику мало смањи
Да ти стомак буде мањи!

Дакле, следећи задатак
За посаду овог брода
Јесте дужност свих морнара
Да се очува природа!

Ангелина:

Немој залуд да се трудиш!
С морнарима имам посла,

Прво ћу да их пребијем,
А онда их бацим с моста!

Калиста:

Мени су игранке глупе,
Па са вама нећу ићи.

Уопште ме не занима
Хоће ли ми морнар прићи.

Марела:

Па мени ће сваки прићи
Јер се види издалека

Да сам добра куварица.
На такве се жене чека!

Ангелина:

Ја проблема таквих немам,
Прву ствар ћу да навучем.

Панталоне и мајицу,
Могу лакше да се тучем.

Минка:

О д плаве ил’ беле свиле
Хаљину без огртача,

А ти си ми, Ангелина,
Стварно права мушкарача.

Марела:

Ја ћу тунику до земље
Да се сакрије фигура.

Па шта ако сам дебела?
Одлична ми је фризура.

Сара:

Ја ћу понети гитару,
Па кад засвирам баладу,

Освојићу све морнаре
Који буду тад у граду.
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Калиста:

Капетане, капетане!
Испод једне старе гране

На обали реке наше
Писмо из гусарске флаше!

Анка капетанка:

Порука у флаши,
То ме јако плаши!

Са гусарским знаком
И тајним задатком!

ПРОЧИТАЈ НАМ, АНКА,
ШТА ПОРУКА КАЖЕ!!!

Анка капетанка:

Да гусари са Дунава
Кренули су према нама!

Поставимо одмах страже
Да видимо шта то траже.

Ангелина:

Ја да прљам руке нећу,
Нациљаћу отпад мачем,

А грање ћу да наређам
И запалим упаљачем.

Марела:
Ангелина, узми казан,
Скупи грање ти до ручка,
Да се на пламену ватре
Рибља чорба тихо крчка.

Калиста:

А ја одох уз обалу
Да прикупим флаше, кесе.

Можда наиђем на шкољке,
Река нам свашта донесе.

МАЛО КАСНИЈЕ...

Чистићемо реку Саву,
Обалу и купалишта,
Џабе сте се расправљале,
Од игранке нема ништа!

Флаше, стакло и конзерве
Побацане ван сметлишта,
Све то има да се скупи
Да нам река буде чиста.

Минка:

Зашто ја да чистим отпад
Што су други побацали?

Нек га они сами склоне,
Нокти су ми лакирани.


