
Све ти слав Ба са ра

ГЛАСО
ВИ

ЈУ ГО И СТОЧ НИ РЕ ВИ ЗОР
СЛИ КА ПР ВА

Ка би нет гра до на чел ни ка Н-а, ма лог ме ста на да ле ком ју го и сто ку Ср би је. При сут ни: 
гра до на чел ник Ан то ни је Ка ра га ћа, ди рек тор шко ле Ми ло ван Зе мљак, управ ник бол ни-
це Ра ди во је Ор да гић, на чел ник по ли циј ске ста ни це Ми ло рад Ка ра мар ко вић, ло кал ни 
тај кун Мла ден Ци га но вић, оп штин ски су ди ја Сла во љуб Су ба шић. Реч ју – ве се ла ели та. 
Пи ју ра ки ју, је ду ће вап чи ће, ће ре та ју. 

КА РА МАР КО ВИЋ: До го ди не пла ни рам да на пра вим ве ли ку фа бри ку ку глич них ле-
жа је ва. Би ће ту рад них ме ста за све не за по сле не из на ше ва ро ши.

ЦИ ГА НО ВИЋ: Ле жа је ви, ка жеш? Је си ли до бро раз ми слио? На ме штај ви ше не ма 
про ђу. И „Сим по“ је про пао.

ЗЕ МЉАК: Мо гли би смо да раз ми сли мо и о фа бри ци во де. У во ди је бу дућ ност. На 
За па ду је сва во да већ отро ва на.

ЦИ ГА НО ВИЋ: Не тре ба ни ту ри зам да за по ста вља мо. Ве ли ке су ов де мо гућ но сти.
СУ БА ШИЋ: Има мо мно ге ком па ра тив не пред но сти. Ако бу де мо па мет но ра ди ли, 

пред на ма је бли ста ва бу дућ ност.
Чу је се би-бип до ла зе ћег SMS. Ка ра га ћа чи та по ру ку. Смрк не се.
КА РА ГА ЋА: Го спо до, мо рам да вам са оп штим ло шу вест. Ни шта не ва ља. У на шу 

ва рош до ла зи ин спек тор.
ОР ДА ГИЋ: Ка кав ин спек тор?
ЦИ ГА НО ВИЋ: За што до ла зи?
СУ БА ШИЋ: Па, че кај, ин спек тор је био код нас пре два ме се ца. Је смо ли га ле по 

уго сти ли? Је ли оти шао за до во љан? Шта опет хо ће? Па не мо же мо ми сва ки час до че-
ки ва ти ин спек то ре! Про шли пут кад је до ла зио три да на ни шта ни смо ра ди ли...

КА РА МАР КО ВИЋ: Да! Ми ра ди мо као црн ци, а они тра же дла ку у ја је ту. Ни шта ни смо 
у ста њу да ура ди мо од сил них ин спек ци ја.

КА РА ГА ЋА: Слу шај те ме па жљи во. Оно је био са ни тар ни ин спек тор из Ни ша. А са да 
нам до ла зи ин спек тор из Европ ске уни је. Пра во из Бри се ла. С њим иде и др жав ни 
се кре тар из на шег МУП-а. Ствар је, го спо до, крај ње озбиљ на.

ЗЕ МЉАК: То нам је не ко сме стио? 
КА РА ГА ЋА: Ни ко нам ни је сме стио. Ода бра ни смо ме то дом слу чај ног узо р ка. Ин спек-

тор ста вио прст на ма пу и по го дио на шу ва рош. Да све бу де цр ње и го ре, не зна мо кад 
до ла зи, да ли уоп ште до ла зи, не зна мо ка ко се зо ве ни ка ко из гле да. Ин спек тор и др жав-
ни се кре тар до ла зе ин ког ни то.

СУ БА ШИЋ: Е, он да ни је до бро. 
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КА РА МАР КО ВИЋ: Па ка ко до ла зе та ко не на ја вље но, под му кло, та ко ре ћи – с ле ђа. 
На шта то ли чи? И још – ин ког ни то. То не слу ти на до бро.

ЦИ ГА НО ВИЋ: Шта то?
КА РА МА Р КО ВИЋ: Па... Те ла тин ске ре чи: ко руп ци ја, ин спек ци ја, ак ци ја. Све то ми-

ри ше на за твор.
КА РА ГА ЋА: Пу, пу, пу, да ле ко би ло! Али ни је крај све та. Сва шта смо ми пре ту ри ли 

пре ко гла ва. Са мо по ла ко. Имам пред лог.
ЗЕ МЉАК: Го во ри!
КА РА ГА ЋА: Да ми ле по по пи је мо по ра ки ју и бен се дин, па да та ко сми ре ни раз ми-

сли мо шта нам је чи ни ти.
СУ БА ШИЋ (де ли бен се ди не): Сва ка ти је ко Ње го ше ва!
КА РА ГА ЋА: Хва ла, хва ла! До бар ти овај бен се дин. Сад ћу да вам про чи там шта ми 

је у SMS-у на пи сао мој па ше ног, Ра до слав. Он је, зна те, пор тир у згра ди Вла де Ср би је, 
ути цај на лич ност. Сви ми ни стри мо ра ју да про ђу по ред ње га. Сви му се ја вља ју. Сва-
шта Ра до слав зна. Ми ни стри се ме ња ју, а он оста је. Ка па ци тет је Ра до слав...

ОР ДА ГИЋ: Знам, бре, Ра до сла ва. Страх и тре пет. Ако му се не ки ми ни стар за ме ри, 
Ра до слав му не да да уне се пи штољ на сед ни цу Вла де. Сви за зи ру од ње га.

КА РА ГА ЋА: Знао сам ја да се спре ма не ки бе лај. Ју че ми цр на мач ка пре шла пут. А 
и са њао сам ло ше, да те бог са чу ва. И сад – сти же SMS. (чи та) „Дра ги Ан то ни је, да нас 
сам при др жа вао ка пут пред сед ни ку Вла де и чуо га ка ко го во ри ми ни стру ве ра да у 
ва шу ва рош до ла зи не ки ин спек тор из Бри се ла, а да иде у прат њи др жав ног се кре та ра 
из МУП-а. Је ба ћу им мај ку, ре као је пре ми јер ми ни стру ве ра, ако до ле не што за бр ља ју. 
По сла ћу их на до жи вот ну ро би ју. Од ин спек то ро вог из ве шта ја за ви си на ша кан ди да-
ту ра за ЕУ.“ 

ЦИ ГА НО ВИЋ: Од нас за ви си. Чу је те ли ово? Љу ди, па ми ће мо пра во у исто ри ју. Ући 
ће мо у ЕУ за хва љу ју ћи на ма. Де ца ће на ча со ви ма по зна ва ња при ро де и дру штва учи ти 
о на ма.

КА РА МАР КО ВИЋ: А мо же мо и пра во у за твор. Је си ли чуо да ин спек тор до ла зи ин-
ког ни то? Је си ли чуо шта је ре као пре ми јер?

КА РА ГА ЋА: По ла ко, по ла ко, ни шта ни је из гу бље но. Све се да сре ди ти. Па ни је ни 
тај ин спек тор цр ни ђа во. И он је чо век. А ми бар зна мо с љу ди ма. Не го да ми ви ди мо 
шта још Ра до слав пи ше. (чи та) „Ин спек тор ће до ћи ин ког ни то – не знам шта зна чи 
’ин ког ни то’, по гле дај у Ву ја кли јин реч ник – али си гур но ни је ни шта до бро. Чак ни пред-
сед ник Вла де не зна ко је ин спек тор ни ка ко се зо ве. То зна са мо др жав ни се кре тар 
МУП-а, али не сме ни ком да ка же.”

СУ БА ШИЋ: Ау у у ух! Шта он да ми да оче ку је мо? Ја мо рам по пи ти још је дан бен се дин. 
Хо ће те ли и ви? (де ли бен се ди не)

ЦИ ГА НО ВИЋ: Баш нас при ти ска ова Евро па. Је л’ ви ди те шта нам ра де? 
КА РА МАР КО ВИЋ: Вра ти ће мо ми то сто стру ко Евро пи кад по ста не мо пу но прав ни 

члан Уни је. То јест, ако то до че ка мо жи ви и на сло бо ди. Иде мо да ље. Па жљи во слу шај те. 
Мо жда нам Ра до слав не што го во ри из ме ђу ре до ва. (чи та) „Ти си, Ан то ни је, ис ку сан чо-
век, па ћеш се не ка ко сна ћи. Тре ба да знаш да ин спек тор и др жав ни се кре тар не ће ли чи-
ти на ин спек то ра и др жав ног се кре та ра. Прет по ста вљам да је то због оног „ин ког ни то“. 
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Др жи че тво ре очи отво ре не. Сва ко ко до ђе у ва рош мо же би ти ин спек тор и др жав ни 
се кре тар.“

ОР ДА ГИЋ: Не ма ни шта из ме ђу ре до ва?
КА РА МАР КО ВИЋ: Не ма.
ЗЕ МЉАК: Сра мо та! Оти ма ју нам Ко со во, ко ма да ју нам Ср би ју, а они нам ша љу ин-

спек ци ју. Та ко је то кад су на вла сти до ма ћи из дај ни ци и пе то ко ло на ши.
КА РА ГА ЋА: Ћу ти, бу да ло! Ми смо на вла сти.
ЗЕ МЉАК (ста вља ру ку на уста): Али на ло кал ном ни воу.
КА РА ГА ЋА: Ћу ти, кад ти го во рим! Ка кве то ве зе има са ни во ом? Ми смо чла но ви 

вла да ју ће стран ке. Као озбиљ ни, по ро дич ни љу ди, ми смо од у век би ли чла но ви вла-
да ју ћих стра на ка. Ево, ко ли ко нас има ов де, на вла сти смо већ два де сет и пет го ди на, 
а ко ли ко се стра на ка за то вре ме про ме ни ло. То је на ша, срп ска де мо кра ти ја. Стран ке 
се ме ња ју, а љу ди оста ју исти. Па, на шта би то ли чи ло ка да би се ру ко во де ће га р ни-
ту ре ме ња ле на сва ке две-три го ди не? Би ло би то ра су ло, го спо до.

ЗЕ МЉАК: Ни на шта то не би ли чи ло. У пра ву си.
КА РА ГА ЋА: На рав но да сам у пра ву. Али да ми сад ви ди мо шта нам је чи ни ти. Ово 

је др жав на ствар, го спо до. Од ин спек то ро вог из ве шта ја за ви си да ли ће мо до би ти 
Спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу. То сте чу ли.

СУ БА ШИЋ: Не по ми њи те ста би ли за ци је и им пле мен та ци је!
КА РА ГА ЋА: Не бих то по ми њао, да ле ко им ле па ку ћа, ама до шла та ква вре ме на. 

Та мо, у Европ ској уни ји, ви ше не ве ру ју обе ћа њи ма из Бе о гра да. У Бе о гра ду је све у 
ре ду. Све по европ ски. Та мо се одр жа ва ју геј па ра де. На Те ра зи ја ма ка фа ко шта као у 
Па ри зу. Али Европ ска уни ја хо ће да ви ди ка ко сто је ства ри у про вин ци ји. Ка кво је 
ста ње људ ских пра ва, да ли му чи мо на ци о нал не ма њи не, си лу је мо ли удо ви це, има 
ли ко руп ци је, ка ко иде у при вре ди, пљу је ли се по ули ци, чи сте ли се јав ни кло зе ти... 
И та ко то... Зна те ваљ да ка кви су стан дар ди. 

ОР ДА ГИЋ: На рав но да зна мо. Сва ког да на ра ди мо на стан дар ди ма. Мо же мо их и 
по ви си ти. Ево, по ди ћи ће мо при вре ме но це ну ка фе у ка фи ћи ма, па кад ин спек тор 
до ђе и пла ти ка фу пет евра из гу би ће во љу да да ље њу шка. Би ће му ја сно да је и код 
нас као у Па ри зу. 

СУ БА ШИЋ: Ма то је по ли тич ка ствар, ка жем вам. Ин спек ци ја до ла зи да по што-по то 
про на ђе сит не не пра вил но сти, па да нам по сле за у век оду зму Ко со во са мо због то га 
што ће на ћи не ко ли ко бу ба шва ба у не кој ка фа ни. Или дла ку у су пи. 

КА РА ГА ЋА: Ма не лу пе тај ви ше! Та при ча у овом слу ча ју не про ла зи. То је за уо чи 
из бо ра. Бо ље да ми ви ди мо шта нам је ра ди ти. Про гла ша вам ван ред но ста ње док ова 
ин спек ци ја не про тут њи. Не тре ба па ни чи ти. Све се мо же сре ди ти. На вре ме смо оба-
ве ште ни. Са да тре ба при о ну ти на по сао. Ин спек тор ће си гур но хте ти да оби ђе шко лу, 
бол ни цу, суд, за твор и про из вод не по го не. Та ко се то ра ди. Све што тре ба да ура ди мо 
је сте да за ве де мо ма ло ре да и да бу де мо го сто љу би ви, на шта нас оба ве зу је и срп ска 
тра ди ци ја. Од мах по чи ње мо са уре ђе њем. Дра ги це!

Ула зи Дра ги ца.
КА РА ГА ЋА: Сре ди ма ло овај крш. Обри ши пра ши ну са сто ло ва и на ме шта ја. Опе ри 

ове ча ше. И ре ци Ра да ко ви ћу да не где на ђе ком пју тер и да га ста ви на мој сто. Не ка 
ин спек тор ви ди да смо он лајн.
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Дра ги ца се да је на по сао. 
ЗЕ МЉАК: А да ор га ни зу је мо геј па ра ду?
СУ БА ШИЋ: Са мо пре ко ме не мр твог! Не ће се ме ни по мом род ном гра ду ше та ти 

пе де ри, ле збеј ке и оне – ка ко се зо ву – тран сна род не осо бе. Не ће се ов де про па ги ра-
ти про тив при род ни блуд. Не ће ово би ти Со до ма, док сам ја жив!

ЗЕ МЉАК: Ма, ми слио сам на ко ба ја ги геј па ра ду. Да до ве де мо не ке пан ке ре из Ле-
сков ца, да мо им па ре за пи во, об у че мо их у ша ре не пр ње, па не ка игра ју, пе ва ју и 
хо да ју око ло го ло гу зи. Не ка се љу бе и ’ва та ју. Сви ин спек то ри из Европ ске уни је су 
пе де ри. Чим ви де геј па ра ду, ви ше ни на шта не обра ћа ју па жњу. Крв им уда ри у гла ву. 
То јест, у гу зи цу! Раз у меш ли ти ме не?

КА РА ГА ЋА: Пре ста ни те с бу да ла шти на ма! Ни су европ ски пе де ри не рад ни ци и го-
ло гу за ни као на ши. За њих је ду жност на пр вом ме сту. Ду пе им је се кун дар но. Ствар 
је крај ње озбиљ на. Гла ве ће да ле те! Ср би ја је у пи та њу. Уо зби љи те се. Ако бу де тре-
ба ло, ор га ни зо ва ће мо и геј па ра ду. Нај пре тре ба да са зна мо ка да ће ин спек тор и 
др жав ни се кре тар до ћи. То нам је при о ри тет. До та да, тре ба да учи ни мо оно што мо-
же мо. Ор да ги ћу, ка ква је си ту а ци ја у бол ни ци? Ра пор ти рај!

ОР ДА ГИЋ: Знаш и сам. Од лич но нам иде. Све бол нич ке со бе сам из дао из бе гли ца-
ма под ки ри ју. То је био па три от ски чин. Ти љу ди ни су има ли кров над гла вом, а у 
бол ни ци су се ме се ци ма и го ди на ма из ле жа ва ли сва ко ја ки си му лан ти. И још су, усред 
ове бес па ри це, тра жи ли хра ну и ле ко ве. Не ке ба ра бе су чак хте ле да се опе ри шу. Има 
ка мен у бу бре гу и од мах хо ће под нож. Чуј, ка мен у бу бре гу! Шта смо ми, ка ме но лом? 
Опе ри ши се, ба то, сам. Све је то да ва ло лош при мер. И сла би ло мо рал. Чим не ко до-
би је ки ја ви цу, трк у бол ни цу. Чи ста глу пост. Ми смо здрав на род. Оно ма ло Ср ба ко ји 
су ствар но бо ле сни – ти од мах уми ру. Не му че род би ну и ши ру дру штве ну за јед ни цу. 
Њи ма ле кар ска не га не тре ба. Ко ме, уо ста лом, тре ба ју бо ле сни Ср би? Осим то га, у 
на шем кра ју има ту шта и тма тра ва ра и ис це ли те ља. Рас те рао сам ја на вре ме тај ба-
ја ги бо ле сни олош, те си му лан те и ши ром отво рио вра та на шој из бе глој са бра ћи за 
ба га те лу од три ста евра по ле жа ју. Тек ко ли ко да по кри јем тро шко ве. Опе ра ци о ну 
са лу сам усту пио не ким ве те ри на ри ма при ват ни ци ма и са да се та мо штро је сви ње, а 
сви ње су те мељ на ше оп штин ске еко но ми је. Шта пи таш, бра те, кад знаш. Про це нат од 
ки ри ја и штро је ња иде и у твој џеп.

КА РА ГА ЋА: Ма ка кав мој џеп, Ор да ги ћу, све ула жем у ин фра струк ту ру! Не го, ма ни 
се сит ни ца. Да ви ди мо шта нам је чи ни ти! Ови из ЕУ пр во од ла зе у бол ни це и за тво ре. 
Ва жни ји су им, бо же ме про сти, бо ле сни ци и ло пу же не го здра ви и по ште ни љу ди. 
Ка ко да их од ве де мо у онај крш и лом? Из бе гли це су се та мо одо ма ћи ле. Уне ли су 
шпо ре те и ши фо ње ре у со бе. Не ки су на пра ви ли и ра ди о ни це. Има ју и спорт ски клуб, 
ФК „Син ђе лић“. Тре ни ра ју у ве ше ра ју. Да ти пра во ка жем, и ме ни је му ка да то ви дим, 
а ка ква ће тек му ка би ти оном пи цо пев цу из ЕУ, то ће мо да ви ди мо.

ОР ДА ГИЋ: Од јед ном си ми не што по стао осе тљив. До са да ти то ни је сме та ло. 
КА РА ГА ЋА (бе сно): До са да ни је би ло ин спек ци ја. Је си ли ти чуо шта сам ја ре као? 

Осим ин спек то ра из ЕУ до ла зи и др жав ни се кре тар из Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва. Све ће нас по хап си ти, му фљу зе је дан, ако на ђе не ку не пра вил ност. А има шта 
да се на ђе? Сву где има шта да се на ђе. Не би он то, ми слим др жав ни се кре тар, Ср би 



9

смо, љу ди смо, бра те, али мо ра се због евро ин те гра ци ја. Где то има, чо ве че, да се бол-
нич ке со бе из да ју под ки ри ју? 

ОР ДА ГИЋ: Ка ко где? Па у тр жи шним еко но ми ја ма. Ми смо са да ка пи та ли стич ко 
дру штво.

КА РА ГА ЋА: До бро, мо ме нат је та кав, из бе гли це тре ба не где сме сти ти, али шта ће мо 
ка да нас пи та ју где су па ре ко је нам је Ре пу бли ка да ла за из град њу из бе глич ког на се ља. А?

ЦИ ГА НО ВИЋ: Па, ре ћи ће мо да су уло же не у мо ју фа бри ку да би се обез бе ди ла 
рад на ме ста за из бе гли це. Та кав је био до го вор. Сам си ре као: не мој им да ва ти ри бу, 
на у чи их да пе ца ју.

КА РА ГА ЋА: А где је фа бри ка?
ЦИ ГА НО ВИЋ: Слу шај, Ка ра га ћа, до бро знаш да смо те па ре сви за јед но из гу би ли 

на коц ки у Си ја рин ској Ба њи. Иде ја да се иде у ба њу на по кер је та ко ђе би ла тво ја. Па, 
шта сад хо ћеш, чо ве че? Да ро дим фа бри ку?

КА РА ГА ЋА: Је сте, иде ја је би ла мо ја. Па шта? Имао сам, бре, ви зи ју. Пла ни рао сам 
да утро стру чи мо па ре, па да по сле по диг не мо тро стру ко ве ћу фа бри ку, да за по сли мо 
тро стру ко ви ше из бе гли ца, а да про фи те по де ли мо из ме ђу се бе. Ко је мо гао зна ти да 
ће мо на ле те ти на про фе си о нал це.

ЦИ ГА НО ВИЋ: Пре шао нас Ги га Ро би ја. На ву као нас. Ре као да су у пи та њу па це ри. 
Кад оно – про фе си о нал ци. 

КА РА ГА ЋА: Ни је то про блем. Сле де ћи пут ће мо си гур но до би ти на по ке ру, па ће мо 
део па ра уло жи ти у ту фа бри ку. Али шта сад да ра ди мо? Ин спек тор мо же до ћи сва ког 
ча са, а мо жда је већ и до шао. Хит но про на ђи пе де се так бес по сли ча ра, ку пи им пи ва 
и са ла ме, дај им крам по ве и ашо ве, па не ка ко па ју на оној утри ни пред ви ђе ној за из-
град њу фа бри ке. Не ка ти онај сли кар, ка ко се оно зо ве, Ан дреј, на ма ла та блу на ко јој 
пи ше: ФА БРИ КА КУ ГЛИЧ НИХ ЛЕ ЖА ЈЕ ВА У ИЗ ГРАД ЊИ. ИН ВЕ СТИ ТОР: РЕ ПУ БЛИЧ КИ ФОНД 
ЗА РАЗ ВОЈ. То ће оста ви ти ути сак.

ОР ДА ГИЋ: До бро, то смо сре ди ли. Али то ни је све. Тре ба про гла си ти оп шту мо би-
ли за ци ју и све рад но спо соб не гра ђа не упу ти ти на уре ђе ње ули ца и пар ко ва. Бит но 
је да ин спек тор ви ди да се не што ра ди. 

КА РА ГА ЋА: Ни је ти то ло ша иде ја. Све се мо же кад се Ср би сло же. Ти, Су ба ши ћу, 
мо раш под хит но сре ди ти ста ње у Су ду. Био сам та мо пре не ки дан и ума ло ме кап 
ни је стре фи ла. Па, ко ти је до зво лио да по кан це ла ри ја ма по ста виш апа ра те за коц ку 
и да отво риш кла ди о ни цу? От куд ти иде ја да на пла ћу јеш пар кинг ис пред згра де Су да? 
Пар ни це се оду го вла че. На род гун ђа. Пи там чи нов ни цу: где је пред сед ник Су да? Чи-
нов ни ца ми ка же: пој ма не мам, ни сам га ви де ла де се так да на. 

СУ БА ШИЋ: Па знаш, ваљ да, да је се зо на у је ку. Су дим на фуд бал ским утак ми ца ма. 
Фуд бал ски са вез Ср би је бо ље пла ћа од Ми ни стар ства прав де. А љу ди има ју по ве ре ња 
у ме не. 

ЦИ ГА НО ВИЋ: Ћу ти, не сре ћо! Је два сам за та шкао тво је скан да ле. Сил не па ре сам 
дао та бло и ди ма да не пи шу о тво јим бр љо ти на ма. Про шле го ди не си на утак ми ци 
„Сло га”–„Син ђе лић” – по оби ча ју пи јан – цен тар хал фу „Сло ге” због оф сај да одра пио 
три го ди не стро гог за тво ра, а су тра дан си у Су ду, дво стру ком уби ци, Пем би ћу, до су дио 
пе нал. А при ча се и да узи маш ми то. 
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СУ БА ШИЋ: Не мој та ко, Ци га но ви ћу. Ни сам ја ми то ман. То је те шка оп ту жба. Знаш 
и сам да нам је из вр ха стран ке сти гла ди рек ти ва да спорт ске клу бо ве др жи мо под 
кон тр о лом. Спо рт нам је при о ри тет. Осим то га, увео сам јед ну ино ва ци ју ко ја ће зна-
чај но по ве ћа ти ефи ка сност Су да. По сао не ће тр пе ти. Од иду ће не де ље су ди је, дак ти ло-
граф ки ње и пи са ри ко ји не ра де у кла ди о ни ци фор ми ра ће три те рен ске еки пе ко је ће 
су ди ти по ку ћа ма. Имам и сло ган за кам па њу – СРП СКА ПРАВ ДА ВАМ ДО ЛА ЗИ НА НО ГЕ. 
Но сим се ми шљу да иде ју про сле дим Ми ни стар ству прав де. Мо жда ме и уна пре де.

ЦИ ГА НО ВИЋ: Те бе мо жда уна пре де, али нас ће си гур но уна за ди ти. Чи нов ни ци ЕУ 
не ма ју слу ха за наш иден ти тет и на шу ино ва тив ност. Све ће нас по тр па ти у за твор.

ОР ДА ГИЋ: Е, не ће мо ћи! Не ће има ти где. За твор је за тво рен!
СУ БА ШИЋ: Шта при чаш? Ка ко за тво рен?
ОР ДА ГИЋ: Ле по – за тво рен. Због не ли квид но сти. Због не пла ће них ра чу на за стру ју, 

во ду и на мир ни це. Пао под сте чај. Не ра ди ви ше.
КА РА ГА ЋА: Ни шта не знам о то ме? За што ме ни си оба ве стио?
ОР ДА ГИЋ: Ни сам био у оба ве зи. До бро знаш да су из вр шна и суд ска власт одво је не. 

Осим то га, ја ствар но не ви дим раз ло га да на ша др жа ва, у тре нут ку док нам оти ма ју 
Ко со во, ба ца сил не па ре на из др жа ва ње ло пу жа и про па ли ца. Па сам ја за то за твор 
ле по пре тво рио у ки не ску роб ну ку ћу, а за тво ре ни ци ма сам ста вио на ру кви це и по-
слао их да оста так ка зне од ле же код сво јих ку ћа.

ЗЕ МЉАК: Ис прав на од лу ка. Па три от ска. Не ка ко је и у скла ду с оби ча ји ма у Европ-
ској уни ји. Они та мо не во ле там ни це, пен дре че ње за тво ре ни ка, бу ка ги је и та ко те 
ства ри. А и му дар је по тез. Ки на је је дан од сту бо ва на ше спољ не по ли ти ке. Кад се у 
Пе кин гу про чу је да си ки не ским др жа вља ни ма ве ли ко ду шно усту пио за твор за по-
слов ни про стор, увек ће ста вља ти ве то на при јем Ко со ва у Ује ди ње не на ци је.

КА РА ГА ЋА: Ти, Зе мљак, ћу ти! С то бом ћу по сле по при ча ти. (Ор да ги ћу) Ка кве си на-
ру кви це ста вио за тво ре ни ци ма? Оне нај мо де р ни је? Елек трон ске?

ОР ДА ГИЋ: Ма јок! Ода кле ми па ре? По де лио сам им оне нај о бич ни је, пла стич не. 
Ки нез ме ча стио. 

КА РА МАР КО ВИЋ: То нам мо же олак ша ти ствар. У пра ву си. Ови из Европ ске уни је 
во ле да се кри ми нал ци тре ти ра ју ху ма но. Ово нам је до шло као кец на де сет. За твор 
ће нам би ти нај ма њи про блем.

ЦИ ГА НО ВИЋ: А ки не ска роб на ку ћа у за тво ру? Ка ко ће мо то прав да ти?
ОР ДА ГИЋ: Ла ко, бра те. Ре ћи ће мо да је ту ра де за тво ре ни ци. Уче за нат. На ви ка ва ју 

се на нор ма лан жи вот. Со ци ја ли зу ју се.
КА РА ГА ЋА: До ста при че! Мо ра мо на пра ви ти ак ци о ни план. Не вре ди ви ше од ла га-

ти. Ор да ги ћу, иди ре ци сво јим ста на ри ма, то јест бо ле сни ци ма, да под хит но обу ку 
пи џа ме и да их не ски да ју док ин спек то ри не оду. Кон фи скуј све ле ко ве из др жав не 
апо те ке и ста ви их на вид на ме ста по со ба ма. Су ба ши ћу, сре ђуј ста ње у су ду ка ко знаш 
и умеш. Ако тре ба, уве ди и тре ћу сме ну. Не зна мо кад ће се ин спек то ри по ја ви ти. И 
су ди пра вед но. А сви има да се по на ша те европ ски. Пр ви ути сак је нај ва жни ји. Бит но 
је да раз би је мо пред ра су де о бал кан ском мен та ли те ту и да ши ри мо исти ну о Ср би ји. 
Зна чи ова ко: не ма псо ва ња, пљу ва ња, пу ше ња, под ри ги ва ња и пр ђе ња. Уљу ди те се, 
бре, ма ло. Ајд, сад, вас дво ји ца на рад не за дат ке.
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Ор да гић и Су ба шић од ла зе.
КА РА МАР КО ВИЋ: Па, шта на ма фа ли? Баш из гле да мо европ ски. Сви има мо оде ла 

„Че ру ти“, сви но си мо злат не ро лек се и сви во зи мо мер це де се. Не ма ни ка кве раз ли ке 
из ме ђу нас и Бри се ла. 

ЦИ ГА НО ВИЋ: У су шти ни и не ма. Ствар је у фи не са ма.
КА РА ГА ЋА: Тач но! Ле по је Жан Жак де Гол ре као да је ђа во у фи не са ма. Шта ће мо с 

то бом, цр ни Зе мљак. Ови из ЕУ су по себ но осе тљи ви на де цу, шко лу, за ба ви шта и та ко 
те сит ни це. А шта ће ви де ти? Сва ки дру ги дан не ки уче ник си лу је по не ку школ ску дру-
га ри цу. Твој шу рак, ко ји ба ја ги др жи пе ка ру, ис под те зге про да је ма ри ху а ну и ек ста зи. 
Про фе со ри ти ре дом пи ја ни, нео бри ја ни, мно ги и нео ку па ни. Ка ко ја да ка жем ин спек-
то ру да у школ ској фи скул тур ној са ли уве че ра ди ноћ ни клуб, са све Укра јин ка ма и 
Мол дав ка ма?

ЗЕ МЉАК: Ето ти га. Оти ма ју нам Ко со во, а он о Укра јин ка ма и Мол дав ка ма. Па то 
су, бре, на ше сло вен ске се стре. Не мој, бре, та ко. И сам си ле по ре као да се ту ра ди о 
сит ни ца ма. Ко ма да ју нам зе мљу, а он о ма ри ху а ни и ек ста зи ју. Па, бо ље је сто пу та да 
де ци, ко јој тре ба ма ло оду шка у овим те шким вре ме ни ма, ма ри ху а ну про да је мој па-
ше ног, че стит чо век и па три о та, не го да им сум њи ви ти по ви про да ју те шке дро ге. Чуј 
– си ло ва ња. Има по вре ме но то га. Али да знаш, а Ка ра мар ко вић ти мо же по твр ди ти, 
ис тра га је утвр ди ла да ни јед на од тих си ло ва них ни је би ла не ви на, као што до ли ку је 
по ште ним срп ским де вој ка ма. Чим ни су не ви не, зна чи да су спрем не на све. У ства ри, 
то и ни су би ла пра ва си ло ва ња. Знаш ка кве су же не, во ле ма ло да се опи ру. Чу ва ју образ. 
Иди, бе жи, па ко ли ко смо са мо ми де во ја ка сво је вре ме но та ко ко ба ја ги си ло ва ли! И 
све су на кра ју по ста ле до бре же не и мај ке.

КА РА ГА ЋА: А шта ће мо са ноћ ним клу бом?
ЗЕ МЉАК: При вре ме но ће мо га за тво ри ти.
КА РА ГА ЋА: Ис прав но! Хај де сад на свој рад ни за да так. Сре ди ста ње. И из ве шта вај 

ме ка ко ствар те че. Ста ни, ре ци на став ни ци ма не ка се оку па ју, об ри ју, под ши ша ју и 
не ка што ви ше го во ре ен гле ски. То је ве о ма ва жно. Рас пи туј се око ло, отво ри че тво ре 
очи, са знај ко је ин спек тор и од мах ја вља,

ЗЕ МЉАК: Да ћу све до се бе.
Зе мљак од ла зи. 
КА РА ГА ЋА: Иди и ти, Ци га но ви ћу. Нај ми рад ни ке и од мах поч ни с ра до ви ма на гра-

ди ли шту. А ти, Ка ра мар ко ви ћу, на те би је ве ли ка од го вор ност. Мо мен тал но мо раш пре-
ста ти са пен дре че њем ухап ше ни ка. Ма ло је ово ме сто. Све се чу је. Ни ја пре не ко ве че 
ни сам мо гао за спа ти од кук ња ве ко ја је до пи ра ла из по ли циј ске ста ни це. Знаш ли, не-
сре ћо, да је мо тел „Ја сен“ тик до по ли ци је, а ин спек то ри ће си гур но од се сти у „Ја се ну”.

КА РА МАР КО ВИЋ: Ма не бих ја до зво лио да се при тво ре ни ци ту ку, ама не ће дру га-
чи је да при зна ју кри вич на де ла ко ја ни су по чи ни ли.

КА РА ГА ЋА: Знам. Ба ра бе су то. Али пен дре че ње мо ра од мах пре ста ти! То је у Евро-
пи стро го за бра ње но...

КА РА МАР КО ВИЋ: За то Евро па и про па да.
КА РА ГА ЋА: Ћу ти, кад го во рим. Кад са зна мо ко су ин спек то ри и да ли су од се ли у 

„Ја се ну“ има да ор га ни зу јеш јед но европ ско, да ка жем – ци ви ли зо ва но хап ше ње. Не ка 
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тво ји по ли цај ци ухва те не ког кра дљив ца ко ла, та квих, хва ла бо гу, има на сва ком ко ра ку, 
али од мах по хап ше њу не ка му ку пе чо ко ла ду и не ка га од ве ду на ка фу у „Ја сен“. Знаш 
ка ко то иде. Тре ба пред сви ма да га гла сно и очин ски са ве ту ју да то што ра ди ни је до бро 
и да ће ши ра дру штве на за јед ни ца учи ни ти све да се он, кра дљи вац, ка ко се оно ка же 
– ре со ци ја ли зу је. Ура ди та ко, не ка то ви ди ин спек тор, а по сле ће мо да му је бе мо на ну 
на ни ну. Ај де сад, на рад не за дат ке, тре ба ми са мо ћа, да на ми ру раз ми слим о све му. Ако 
се из ових го ва на из ву че мо, бра ћо, би ће мо до жи вот но на вла сти. Ај де, ај де, на по ље 
и ми сли те о бу дућ но сти Ср би је. Иди те уо ко ло, про че шљај те го сти о ни це и мо те ле, све 
ће би ти до бро ако са зна мо ко су ин спек тор и др жав ни се кре тар. Хај де, хај де, жи вље!

Од ла зе.
КА РА ГА ЋА (ре зиг ни ра но, сам за се бе): Не мо же се с ова квим ка дро ви ма у Европ ску 

уни ју. Не мо же, па не мо же, бра те.

СЛИ КА ДРУ ГА

Ка ра га ћа уз по моћ ве ли ких кле шта по ку ша ва да оби је по јас не ви но сти сво јој се кре-
та ри ци, Зе мља ко вој же ни Дра ги ци, ко ја за диг ну те сук ње стр пљи во че ка. 

КА РА ГА ЋА: Ка кав ди вљак! Има оде ло „Че ру ти“, но си злат ни ро лекс и во зи мер це дес, 
а же ни ста вља по јас не ви но сти као да смо, са кло ни бо же, у сред њем ве ку. Кад ти је 
ово ста вио?

ДРА ГИ ЦА: Пре не ки дан. Из гле да да је не што по сум њао.
КА РА ГА ЋА: Па што ни си на ре за ла ре зер вни кључ?
ДРА ГИ ЦА: Ни сам ус пе ла да на ђем ори ги нал. Бу да ла га је не где из гу би ла. Су тра 

тре ба да до ђе бра вар да оби је бра ву. Се дам да на ни сам ке ња ла. Је два сам га убе ди ла 
да се по јас мо ра ски ну ти. Бо ји се да ће се ово про чу ти по ва ро ши. 

КА РА ГА ЋА: И тре ба да се про чу је! Ово је срам но. Ово угро жа ва пра ва же на.
ДРА ГИ ЦА: Па, про чу ло се да си и ти ста вио по јас не ви но сти сво јој же ни, Ми ли ја ни.
КА РА ГА ЋА: То ни је би ла мо ја иде ја. Са ма га је ста ви ла. Она по ти че из па три јар хал-

не по ро ди це. Сма тра да је то део на шег иден ти те та. Ти ме да је при мер на шој ћер ки 
Ма ри ја ни.

ДРА ГИ ЦА: Та си гур но има ре зер вни кључ.
КА РА ГА ЋА: Куш! Не мој да те...
Не ко лу па на вра та. Дра ги ца хи тро спу шта сук њу. Ка ра га ћа вра ћа кле шта у фи о ку 

рад ног сто ла.
КА РА ГА ЋА: Иди, ви ди ко је. Ко то мо же би ти? Не мам ни шта за ка за но.
Се кре та ри ца из ла зи, чу је се не раз го ве тан раз го вор, по том ула зи.
ДРА ГИ ЦА: На чел ник Би је, Ра да ко вић, тра жи да га при миш.
КА РА ГА ЋА: Не ка уђе. И па зи, пер си рај ми пред стран ка ма.
Ула зи Ра да ко вић.
КА РА ГА ЋА: Здра во, Ра да ко ви ћу! Ко јим ти до бр ом?
РА ДА КО ВИЋ: До но сим ва жне ве сти.
КА РА ГА ЋА: Го во ри.
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РА ДА КО ВИЋ: Ма ло пре ме те ле фо ном зва ла го спо ђа Дра га, га та ра. Гле да ла је, ка же, 
у шо љу, а у шо љи не зван гост са се ве ра и ко не ка те го ба за те бе. Па ме за мо ли ла да 
вам то пре не сем.

КА РА ГА ЋА: То је дра го це на ин фор ма ци ја, али већ знам да до ла зи не зва ни гост са 
се ве ра. Не знам са мо кад до ла зи. Ни ти знам ка ко се зо ве ни ка ко из гле да. Мо жда је 
већ и до шао. Мо гао би ти ма ло да про њу шкаш по ка фа на ма и мо те ли ма.

РА ДА КО ВИЋ: Све не што ми слим ако још ни је до шао, не би би ло ло ше да га пре-
срет не мо, да на ме стим не ку са о бра ћај ну не сре ћу, да му смр си мо кон це... Шта он ту 
има да њу шка по на шој ва ро ши. Ов де су, бре, на ша ве ков на ог њи шта. Не мо же то та ко.

КА РА ГА ЋА: Не, Ра да ко ви ћу, по бо гу, бра те. Да ли ти је свра ка мо зак по пи ла? (по ка-
зу је пр стом на ви ше) Сад се све сни ма са са те ли та. Све се ви ди. Осим то га, с ин спек то-
ром до ла зи и наш др жав ни се кре тар из МУП-а. Ствар је уре ђе на на нај ви шем ни воу. 
Ин спек то ру и др жав ном се кре та ру ни дла ка с гла ве не сме да фа ли. На про тив. Мо ра-
мо их др жа ти као ма ло во де на дла ну. Мо ра мо их го сти ти као нај ро ђе ни је. Је ди на нам 
је шан са да им на пра ви мо до бар про вод и да их на пи је мо то ли ко да на кра ју за бо ра-
ве за што су до шли и шта су све ви де ли. Осве сти се чо ве че. Вре ме на су се про ме ни ла.

РА ДА КО ВИЋ: На жа лост.
КА РА ГА ЋА: Ка мо сре ће да се ни су про ме ни ла. У ста ра до бра вре ме на ствар но ни је 

би ло ни ка квих ин спек ци ја. Ама, чо ве че, па ти си шеф Уд бе. Твој је по сао да про на ђеш 
ин спек то ра и др жав ног се кре та ра. Дра ги це, дај нам две ра ки је.

РА ДА КО ВИЋ (ис пи ја на ду шак): Под се кли су нам кри ла, пред сед ни че. Ни је слу жба 
оно што је би ла. Сва ки но ви нар чић зна мно го ви ше од ди рек то ра Би је. Сре ћом, ве ћи-
на их ра ди за нас, па по не што и ми до зна мо. И то по ску пе па ре. Не ма мо ви ше од ре-
ше не ру ке у де ло ва њу. Ни ко нас ви ше не по шту је. Не бо је нас се.

КА РА ГА ЋА: Ра да ко ви ћу, ми мо ра мо са зна ти ко су ин спек тор и се кре тар. Где су? И 
под ко јим име ни ма се кри ју. По слао сам већ љу де да се рас пи та ју по ва ро ши. Али и ти 
имаш за да так. Сит не за на тли је, ка фе џи је и тр гов ци се још увек те бе пла ше, је ли та ко? 
Још пам те ба ти не из ше зде се тих и се дам де се тих. А знаш ка кве су сит не за на тли је и 
тр гов ци – сит не ду ше. При ча ју по ва ро ши да из ми шљам ко је ка кве так се и да их ре ке-
ти рам. Ови из ЕУ во ле да си ла зе у на род, да раз го ва ра ју с обич ним љу ди ма, па не би 
би ло згод но да ин спек тор чу је не ку од тих ла жи. Да кле, уте рај им страх у ко сти и 
при пре ти им да не лу пе та ју. Ако тре ба, упо тре би си лу. 

РА ДА КО ВИЋ: Раз у мем. Ни ко га мај ци не ће пи сну ти ни о ка квим так са ма и ре ке ти ма.
КА РА ГА ЋА: Дра ги це, си пај још по јед ну!
Ис пи ја ју.
РА ДА КО ВИЋ (осо ко љен): Ма пре гр ме ли смо ми и го ра вре ме на. Пре гр ме ће мо и 

ово. Све што нам је по треб но је сте сло га и на ци о нал но је дин ство.
КА РА ГА ЋА: На по сао он да! Бу дућ ност на ше ва ро ши, шта на ше ва ро ши, бу дућ ност 

Ср би је је у тво јим ру ка ма.
РА ДА КО ВИЋ: Раз у мем.
Ра дак по вић од ла зи. С тре ском за тва ра вра та. Дра ги ци истог тре нут ка спа да по јас 

не ви но сти. Ка ра га ћа и Дра ги ца у чу ду гле да ју по јас.
КА РА ГА ЋА: Ето ти га сад. Лош знак.
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СЛИ КА ТРЕ ЋА

Днев на со ба у Ка ра га ћи ној ку ћи. На сто лу ће вап чи ћи и ви ски. Из Ма ри ја ни не со бе 
до пи ре гла сна тур бо-фолк му зи ка. Ка ра га ћа се стро ва љу је на тро сед и уз ди ше. Уста је, 
си па пи ће, пи је не ке та бле те. По но во се да. 

КА РА ГА ЋА: Ми ли ја на! Ми ли ја на!
МИ ЛИ ЈА НА (из ла зи огр ну та кућ ном ха љи ном, у хо ду на вла чи по јас не ви но сти): Ево 

ме! Шта се де реш? Не го ри ку ћа.
КА РА ГА ЋА: За сад не го ри. Али ла ко мо же из го ре ти. Да си жи ва и здра ва, у ва рош 

до ла зи ин спек тор из Европ ске уни је. С њим иде и др жав ни се кре тар из на шег МУП-а. 
Ис тра жу ју има ли ов де ко руп ци је и ло по влу ка, ин те ре су је их ка ко ра де др жав не ин-
сти ту ци је, хо ће да ви де у шта су уло же не ин ве сти ци је из за пад них зе ма ља. До не си ми 
пи џа му, мо рам ма ло да се од мо рим.

Ка ра га ћа ски да са ко, пан та ло не и му шки по јас не ви но сти. Обла чи пи џа му. 
МИ ЛИ ЈА НА: Знам. Уве ли ко се при ча по ва ро ши. На ши ду шма ни тр ља ју ру ке. Па ја 

Бил мез јав но при ча по ка фа на ма да ће ти сва ке не де ље до но си ти сла ни ну и ци га ре те 
у за твор. Чла но ви не ка квог „По кре та за сло бод ни ју го и сток“ – све олош до оло ша – 
са ста вља ју пе ти ци ју ко ју на ме ра ва ју да пре да ју ви со ком ре ви зо ру из ЕУ.

КА РА ГА ЋА: Ви со ки ре ви зор! То је дра го цен по да так. Мо рам ја ви ти Ка ра мар ко ви ћу 
да обра те па жњу на све ви со ке стран це. Где ми је мо бил ни. А от куд знаш да је ви сок.

МИ ЛИ ЈА НА: Ју че ми ком шин ка Дра га гле да ла у шо љу. Ка же: „Ми ли ја на, ево иде ти 
ви со ки гост са се ве ра, но си лош глас и те го бу, али има ов де у ћо шку и пр стен, то ће 
се си гур но тво ја Ма ри ја на уда ти за пут ни ка. Убо ла сам по сле и же љу. И мо гу ти ре ћи 
да ми се же ља ле по отво ри ла. Спре мај па ре за свад бу.

КА РА ГА ЋА: Ако тре ба – не ка се и уда. А па ре не ћу жа ли ти. Под усло вом да ми их не 
оду зме УБ ПОК. Шта ће јој, уо ста лом, фа ли ти у Бри се лу? Ио на ко стал но при ча да јој је 
до сад но у овој за би ти. Али ти за сад ћу ти. Не по ми њи јој тај пр стен из шо ље. Иди је 
до ве ди ова мо да се до го во ри мо шта нам је чи ни ти. И не ка уга си ону му зи ку јер ми 
гла ва ио на ко пу ца.

Му зи ка се ути ша ва, Ма ри ја и Ми ли ја на из ла зе.
КА РА ГА ЋА: Слу шај, кће ри. Ма ло пре сам ре као мај ци, а са да го во рим те би. Сва ког 

мо мен та тре ба да до ђе ин спек тор из ЕУ. Не ка до ђе, што да не до ђе, сви су ов де до бро-
до шли, ми смо по зна ти по го сто љу би во сти, не го – тран зи ци ја је код нас те шка, ни су 
баш све ства ри ца кум-па кум, па сам од лу чио да ин спек то ра сме стим ов де, код нас, да 
се чо век осе ћа као код мо је ку ће, а и да ми бу де на оку док не ре шим су бјек тив не и 
објек тив не те шко ће у оп шти ни. Вас две тре ба да се по на ша те европ ски. Хо ћу да ка жем, 
тре ба да бу де те сло бо до ум не, да отво ре но при ча те о сек су, да бра ни те пра ва пе де ра, 
цр на ца, Ин ди ја на ца, Ески ма и дел фи на. Али ни по што не мој те пу ши ти. На ду ван се у 
Европ ској уни ји по пре ко гле да. 

МА РИ ЈА НА (ус хи ће но): До ла зи ин спек тор! Су пер! То ће нам ма ло раз би ти ча мо ти-
њу. А пу ши ти мо же мо и у кло зе ту. Ка кав је? Је ли млад? Је ли леп?

МИ ЛИ ЈА НА: Бо же, кће ри, па у Бри се лу су сви мла ди и ле пи. То је Европ ска уни ја. 
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МА РИ ЈА НА: Ни су сви, ма ма! Они ко ји су де на шим рат ним хе ро ји ма су ста ри, ру жни 
и зли. 

КА РА ГА ЋА: Ма не лу пе тај! На шим хе ро ји ма не су де у Бри се лу, не го у Ха гу. У дру гој 
зе мљи. Хаг је у Хо лан ди ји, а Бри сел је у... Где оно би?

МА РИ ЈА НА: У Бел ги ји, ваљ да. 
КА РА ГА ЋА: Бра во! И ја сам ми слио да је у Бел ги ји. Сад, све јед но. Слу шај те па жљи во: 

ре као сам вам да се по на ша те европ ски, али сад вас упо зо ра вам да мо ра те из гле да ти 
ле по, али скром но, као на ша Ср би ја. Да кле, од мах да по ски да те то зла то с ру ку и вра-
то ва, а ти, Ма ри ја на, уме сто тог брај тлин га има да ста виш не ки ки не ски сат на ру ку. 
Ти, Ми ли ја на, ко ли ко по под не да по пра виш та два ква р на пред ња зу ба, знам да се 
бо јиш зу ба ра, не бих те те рао, али Евро пља ни не под но се кре за ве. Сма тра ју да су сви 
бе зу би кри ми нал ци или ко му ни сти.

МИ ЛИ ЈА НА: Сва шта! Да сам ју че умр ла, не бих то ни кад са зна ла. Код нас је обр ну то. 
Кри ми нал ци има ју све здра ве зу бе, а по ште ни љу ди су кре за ви. Али ако ти ка жеш, 
од мах ћу за ка за ти код зу ба ра.

МА РИ ЈА НА: Па, ло гич но је то. По штен свет не ма па ра за зу ба ре. А и не тре ба им. 
Ио на ко углав ном је ду по па ру.

КА РА ГА ЋА: Ћу ти, бре! То ли ке сам па ре спи скао на тво је сту ди је у Бе о гра ду, а ти не 
знаш да се ту не ра ди о то ме ко шта је де. Здра ви зу би су по ли тич ко пи та ње. Ми ли ја на, 
љу ба ви, при ста ви ка фу и под хит но зо ви ком ши ни цу Дра гу, да нам по гле да у шо љу. 
Све је по го ди ла. Бо ља је не го Би ја.

МИ ЛИ ЈА НА (окре ће број ча ник): Па и Би ји хо но рар но гле да у шо љу. (раз го ва ра те-
ле фо ном) „Ти си, Дра га! Хај де, свра ти до нас на ка фу. Је сте, и Ан то ни је је ту. Ај де! Че-
ка мо те.“ (спу шта слу ша ли цу) Не ма ве ћег ау то ри те та за гле да ње у шо љу у Ср би ји. Знаш 
ко је код ње до ла зио од бе о град ских по ли ти ча ра?

КА РА ГА ЋА: Пој ма не мам.
Ми ли ја на му се при бли жи и шап не не што на уво.
КА РА ГА ЋА (за па ње но): И он? 
МИ ЛИ ЈА НА: И он!
КА РА ГА ЋА: И шта му је ре кла?
МИ ЛИ ЈА НА: По тре фи ла је да ће ње го ва стран ка на из бо ри ма до би ти 32, 4 по сто 

гла со ва. По сле ју је (опет про шап ће име) звао да пре ђе у Бе о град, да му бу де са вет ник 
за спољ ну по ли ти ку, али Дра га ни је хте ла. 

МА РИ ЈА НА: Све на ше нај бо ље глу ми це и пе ва чи це зо ву Дра гу да им гле да у шо љу. По 
де сет да на је др же у Бе о гра ду. По цео дан пи ју ка фе. Па зе је ко нај ро ђе ни ју. Али Дра га не 
во ли пу бли ци тет. Из гу би ла би, ка же, ка фе ну ви до ви тост ка да би се то мно го про чу ло.

КА РА ГА ЋА: У пра ву је же на сто од сто. Ни шта ни је до бро кад се про чу је. Сад ће мо 
да ви ди мо, кад нам Дра га до ђе, хо ће ли се шта про чу ти. Ево је, зво ни, Ма ри ја на, де те, 
отва рај вра та.

Дра га ула зи, Ми ли ја на до но си џе зву и шо љи це. Је ду ће вап чи ће, пи ју ви ски и ка фу, пу-
ше као Тур ци. 

ДРА ГА: Па, ка ко сте пред сед ни че? Је сте ли мно го за у зе ти? Има ли по сла? Хо ће ли 
нам би ти бо ље? Ка ко сто ји ствар са од бра ном Ко со ва?



16

КА РА ГА ЋА: Што се Ко со ва ти че, ствар уоп ште не сто ји ло ше. На штам па ли смо 350.000 
ма ји ца на ко ји ма пи ше КО СО ВО ЈЕ СР БИ ЈА и по де ли ли ли их де ци и омла ди ни. Сли ке 
раз дра га не де чи це на ба ри ка да ма об и шле су свет. Осим то га, на вест о от це пље њу 
сру ши ли смо по ла Бе о гра да и ти ме ода сла ли ја сну по ли тич ку по ру ку: ако је Бе о град 
ова ко про шао, ви сад гле дај те ка ко ће про ћи При шти на, јед ног да на кад се Ср би сло-
же. Ина че, оба ве за до оба ве зе, не знам кад сам се по след њи пут че сти то на спа вао. 
Нон-стоп не ки са стан ци. Су бјек тив не и објек тив не те шко ће. А сад на све то до ла зи и 
не ки ин спек тор из ЕУ. Не знам што се та Европ ска уни ја то ли ко око ми ла на нас. 

МИ ЛИ ЈА НА: До ко ни љу ди. Си ти и пи ја ни. Па сад ме ре ду жи ну кра ста ва ца и па при-
ка и ис пра вља ју кри ве Дри не. Ан то ни је се за ла же за ула зак у Европ ску уни ју, али ја 
сам од луч но про тив. Сва ко тре ба да се узда у се и у сво је кљу се. Сва ко тре ба да бу де 
свој на сво ме. 

ДРА ГА: У пра ву си, дра га. То би нас пре или ка сни је до ве ло до уни ја ће ња.
КА РА ГА ЋА: Ето ти га сад! Ти ши на, мо ре! По ли ти ка ни је за же не. То је му шки по сао. 

То ро че те да не ће те у ЕУ, а по на ша те се као же не ти не из ЕУ. Гле дај те ви сво ја по сла! Не 
раз у ме те се ви у ге о по ли ти ку. И ако уђе мо у ЕУ, у шта сум њам, не ће мо та мо ду го оста-
ти. Ми смо, бре, сру ши ли Тур ско и Ау стро у гар ско цар ство, а не ће мо ту је бе ну уни ју! 

МИ ЛИ ЈА НА: Бо га ти, Дра га, шта ка же шо ља.
ДРА ГА (гле да у Ка ра га ћи ну шо љу): Се ки ра ци ја не ка, чек да ви дим... Тро шак, не зва-

ни гост. (По ка зу је шо љу Ми ли ја ни) Ви диш ов де ка ко се зми ја са ви ла и са мо па ла ца? 
Ни је, бог ме, до бро.

КА РА ГА ЋА: Има ли ка квог ин спек то ра?
ДРА ГА: У шо љи се не ви ди шта је ко по про фе си ји. Мо же би ти да је то овај не зван гост.
КА РА ГА ЋА: Не зван гост! Знаш ли ти ко ли ко ја имам не зва них го сти ју сва ки дан? 

Ка ко да знам ко је од њих ин спек тор? Код ме не сви до ла зе не по зва ни. Ни ко га ја не 
зо вем. 

Чу је се зво но на вра ти ма.
КА РА ГА ЋА: Ето ви диш! Ни ко га ни сам звао а не ко зво ни на вра ти ма. Ма ри ја на, де те, 

иди ви ди ко је и ре ци му да ни сам код ку ће. Не мам сад вре ме на за пра зне раз го во ре.
Ма ри ја на из ла зи, па се од мах вра ти.
МА РИ ЈА НА: До шли Зе мљак и Ор да гић. Ка жу – хит но је.
КА РА ГА ЋА: Не ка уђу.
Зе мљак и Ор да гић ула зе. 
ЗЕ МЉАК: Нео би чан до га ђај!
ОР ДА ГИЋ: До бра вест!
ЗЕ МЉАК: Оде мо ти нас дво ји ца по сле са стан ка код те бе у мо тел „Ја сен“...
ОР ДА ГИЋ: Хте ли смо на ру чак у мо тел „Ја вор“, али Зе мљак ка же у „Ја се ну“ бо ље 

пе че ње.
ЗЕ МЉАК: Че кај, бре, да ја ис при чам! Ја сам га пр ви ви део.
ОР ДА ГИЋ: Мо жда си га ти пр ви ви део, али ја се бо ље из ра жа вам. Пу сти ме да ис-

при чам Ан то ни ју... 
ЗЕ МЉАК: Ма шта ту има да се ле по из ра жа ва. Не ма ту мно го да се при ча. Чи ње ни-

це, бу ра зе ру, чи ње ни це.
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КА РА ГА ЋА: Ти ши на! Не ка при ча Ор да гић. (За ста не на час, по гле да им у но ге) Је ли, 
мо ре, што се вас дво ји ца ни сте из у ли? Па на шта ва ма ли чи ку ћа по ште ног срп ског 
до ма ћи на!? Па ни је вам ово друм ска ме ха на! 

ОР ДА ГИЋ: Ама, Ан то ни је, ствар је хит на, знаш да зна мо сва ки ред и да се изу ва мо 
и пред тво јом кан це ла ри јом, ка мо ли пред тво јом ку ћом. Али хит но је. Ево, изу ће мо се.

По чи њу да се изу ва ју.
КА РА ГА ЋА: До бро, ако је хит но, не мој те се изу ва ти. Али да се ово ви ше не по но ви. 

Ор да ги ћу, при чај.
ОР ДА ГИЋ: Са мо што смо Зе мљак и ја се ли и на ру чи ли пе че ње и шпри цер, низ сте-

пе ни це си ла зи је дан млад чо век...
ЗЕ МЉАК: Од мах сам по ми слио – ин спек тор.
ОР ДА ГИЋ: Ама, за ћу ти, да ис при чам.
ЗЕ МЉАК: Па, ре као сам ти, ви ди, Ор да ги ћу, оног мом ка, оно би мо гао би ти ин спек тор.
ОР ДА ГИЋ: Је сте, ре као си, па шта. Шта је он да би ло? Ко је раз го ва рао са ше фом 

са ле? Ко се рас пи ти а во?
ЗЕ МЉАК: Ти, бра те.
ОР ДА ГИЋ: Ћу ти он да! Као чо век од ак ци је ја ти од мах кре нем у ак ци ју. По зо вем на 

стра ну ше фа са ле То зу, му нем му де сет евра у џеп – то ће ми се ваљ да при зна ти као 
тро шак – при ти снем га уза зид и пи там: „Је ли, То зо, ко је овај мла дић?“

КА РА ГА ЋА: Што си му дао де сет евра? 
ОР ДА ГИЋ: Ка ко што? Не ће чо век да бес плат но да је ин фор ма ци је о го сти ма. То је 

по слов на тај на. Ка же ми То за – чу дан не ки тип. До шао пре две не де ље с још јед ним 
чо ве ком. Из нај ми ли су апарт ман. Ни шта не пла ћа ју. Је ду и пи ју на цр ту. Уоп ште не 
из ла зе у ва рош. Ако по не кад и иза ђу, он да је то у глу во до ба но ћи. Кад су у ре сто ра ну, 
стал но не што ку ца ју по оним ма лим ком пју те ри ма.

КА РА ГА ЋА: Ка ко из гле да?
ОР ДА ГИЋ: Исто као и ми. Оде ло „Че ру ти“ и злат ни ро лекс.
КА РА ГА ЋА: То је он! Га ран то ва но је он. А онај дру ги мо ра би ти др жав ни се кре тар. 

Сва ка част, Ор да ги ћу! При зна је ти се оних де сет евра. Ви диш ли ка ко су се са мо при та-
ји ли. Је ду и пи ју на цр ту, че ка ју да се на ку пи ве ли ки ра чун, он да ће тра жи ти да пла те, 
То за ће их же сто ко одра ти, не ће им да ти фи скал ни ра чун и ода тле ће кре ну ти да ис тра-
жу ју да ље, по ин сти ту ци ја ма си сте ма. У ко јој су со би од се ли? Го во ри!

ОР ДА ГИЋ: У со би сто де вет на ест.
КА РА ГА ЋА: У, сун це ти кр ва во! Сто де вет на ест ка жеш. Ствар је крај ње озбиљ на.
ОР ДА ГИЋ: Је сте. Со ба сто де вет на ест. Шта је сад про блем?
КА РА ГА ЋА: Ка ко шта је про блем? Ка ко се још мо же про чи та ти 119?
ЗЕ МЉАК: Је дан – де вет на ест или је да на ест – де вет.
КА РА ГА ЋА: Је да на е сти де ве ти. Дан на па да на Свет ски тр го вин ски цен тар. То је ши фра, 

иди о те. Хит но мо ра мо у мо тел „Ја сен“. Ма ри ја на, си не, узе ће мо твој голф че твор ку, 
не згод но је да иде мо мер це де си ма. Мо ра мо да оста ви мо до бар ути сак. Ипак смо ми 
си ро ма шна оп шти на. Вас две се ле по до те рај те. Сре ди те го стин ску со бу. И па зи те на 
по на ша ње. Све мо ра да бу де по европ ски. Све по европ ски...

Од ла зе.
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СЛИ КА ЧЕ ТВР ТА

Апарт ман у мо те лу „Ја сен“. У апарт ма ну по при ли чан не ред, јер га со ба ри ца због 
не пла ће них ра чу на ви ше не уре ђу је. Џо се ди у фо те љи. На ко ле ни ма лап топ.

ЏО (раз ми шља на глас): Да ни је ком пју тер ских игри ца, по лу део бих у овој ву ко је-
би ни. Ко ли ко смо већ ов де? Има си гур но де сет да на. А ја већ два да на ни сам јео. Ако 
се ова ко на ста ви, је шће мо тек кад нас ухап се. Под усло вом да у за тво ру бу де хра не. А 
све је мо гло би ти дру га чи је да се ау то ни је по ква рио и да се Бо би ни је коц као. Хај де, 
ка же, да оста не мо не ко ли ко да на у овој па лан ци, да опе ље шим ку ло ве на по ке ру, па 
ће мо по сле на ста ви ти за Грч ку. Ка кви цр ни ку ло ви? Ку ло ви одав но не ма ју па ра за 
по кер. На ле те смо на не ке про фе си о нал це. Узе ли би нам и злат не ро лек се да ни су 
про ва ли ли да су ла жња ци. Да су нам узе ли и ро лек се, тек би смо он да нај е ба ли. Га зда 
мо те ла нас још увек др жи ов де са мо због тих ро лек са. Си гур но ра чу на ова ко: злат ни 
ро лекс не мо же да но си сва ко, мо жда ме ова дво ји ца не ла жу ка да ка жу да че ка ју ве-
ли ке па ре из ино стран ства с ко ји ма на ме ра ва ју да от поч ну по сао ов де. А ако им па ре 
и не стиг ну – ту су два злат на ро лек са. Они ће по кри ти све тро шко ве. Али и га зда је 
све ви ше сум њи чав. Хла дан не ка ко. Сав на дис тан ци. Со ба ри ца већ не ко ли ко да на не 
уре ђу је со бу. Пи ће нам слу же пре ко кур ца. Сум њам да нам у шан ку, по тај но пљу ју у 
ка фе. Ех, што смо уоп ште ику да ишли из Бе о гра да! То је град с пу но мо гућ но сти. Увек 
не што ис кр сне. А ако и не ис кр сне, код ке ве увек има кло па и спа ва ње. Ни је ово зе мља 
за пред у зи мљи ве и та лен то ва не љу де, го во рио сам ја то Бо би ју.

Ула зи Бо би.
БО БИ: Шта си ми то го во рио? И за што при чаш сам са со бом? Је си ли по лу део? 
ЏО: Још ни сам, али са мо што ни сам. Го во рио сам ти, ако се се ћаш, да не кре ће мо 

на овај пут. Он да сам ти го во рио да не оста је мо у овој се лен дри, па сам ти го во рио да 
се не коц каш. 

БО БИ:Шта ако си го во рио? Ти го во рио, ја ни сам по слу шао. Сад, шта је ту је. Сна ћи 
ће мо се не ка ко. Имаш ци га ру?

ЏО: Ода кле ми. Ју че смо по пу ши ли по след ње па кло. Ваљ да се то га се ћаш?
БО БИ: Не мој па ни чи ти! Имам иде ју. Су тра је ис пла та пен зи ја, опљач ка ће мо бан ку, 

па пра вац Грч ка. Све што нам је по треб но је су две нај лон ча ра пе и де чи ји пи штољ. 
Ма ло пре сам био у гра ду. Има див них де чи јих пи што ља. Из гле да ју као пра ви. За ча-
ра пе ће мо се не ка ко сна ћи.

ЏО: Иде ја ти ни је ло ша. Али ко ти га ран ту је да ће у бан ци би ти па ра? Осим то га, 
ода кле нам па ре за пи штољ? Знаш ли ти по што је да нас до бар де чи ји пи штољ? 

БО БИ: Пој ма не мам. Си гур но је скуп. Не мо гу до бро да раз ми шљам кад сам гла дан. 
Кад бу дем јео, не што ћу већ сми сли ти. Хај де, иди до ле и ви ди с оним му са вим ше фом 
са ле да нам до не се не што за је ло. Не мој де ло ва ти по ку ње но. Бу ди од лу чан. Др зак. Ако 
поч не не што да ке ња, тра жи књи гу жал би. Уго сти те љи се бо је те књи ге као ђа во кр ста. 
По зо ви се на мо је ве зе са по ли ти ча ри ма у Бе о гра ду.

ЏО: Шта да ра дим ако ми уме сто руч ка да књи гу жал би?
БО БИ: На пи ши не ка се но се у пи зду ма те ри ну. И ти се но си у пи зду ма те ри ну. Не 

из ла зи ми на очи без руч ка.
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СЛИ КА ПЕ ТА

Шанк. Или ку хи ња. То за и Џо.

ТО ЗА: О, до бар дан!
ЏО: До бар дан. Има те ли го сти ју?
ТО ЗА: Бо гу хва ла, мо тел је пун. Сви ка па ци те ти су по пу ње ни. Са мо још да из да мо 

ваш апарт ман, па смо на ко њу. Ју че су до ла зи ли не ки би зни сме ни из Свр љи га и мо ра-
ли су да спа ва ју у фо те ља ма на ре цеп ци ји. А љу ди пу ни па ра. Га зда је био љут ко рис. 
Го стим, ка же, ову дво ји цу, а још ни ди на ра ни сам од њих ви део. А пра во да ти ка жем, 
ни ме ни ни је пра во. Због вас дво ји це нам ка сне пла те. Га зда ка же, кад она дво ји ца из-
ми ре ра чун, он да ми се ја ви те. До бар ти тај сат.

ЏО: Ни је лош. Осам на ест ка ра та. Ва сер дихт. Ето, ви диш. Те би пла та ка сни, а га зда 
ти ту, под но сом. Шта ми слиш ко ли ко тре ба вре ме на да две ста хи ља да евра стиг не 
из Мин хе на? А знаш и сам ка ко се Нем ци од но се пре ма срп ским па ра ма и срп ској 
имо ви ни.

ТО ЗА: Ма раз у мем ја да тре ба вре ме на. Не го, зар ми ни си про шли пут ре као да 
па ре сти жу из Хам бур га?

ЏО: То ти је ре као го спо дин Бо би. Ње му па ре сти жу из Хам бур га, а ме ни сти жу из 
Ди сел дор фа. Чим до ђу, кре ће мо у по сао. Отво ри ће мо фа бри ку Ди о ро ве оде ће. То ће 
пре по ро ди ти ову ва рош.

ТО ЗА: Ма шта ка жеш, Ди о ро ве? Ако бу де та ко, да ми за по сли те ћер ку. Че сти та де-
вој ка. Сва шта зна да ра ди. Са ма се би ши је ха љи не од сво је че твр те го ди не.

ЏО: Та кве нам тре ба ју. Ра чу нај да је то за вр ше на ствар. И за те бе ће би ти по сла, ако 
си за ин те ре со ван. Фа бри ка ће има ти ре сто ран дру штве не ис хра не. Хај де, сад, до не си 
нам не ки ру чак. Па ће мо при ча ти кад за то бу де вре ме.

ТО ЗА: Сре ди ћу не што. Ви дим ја да сте вас дво ји ца озбиљ ни по слов ни љу ди. По цео 
дан не што ра ди те на ком пју те ру. Ама га зда је чо век не по вер љив. (ти шим гла сом) Ре као 
ми је да ће вас, не пла ти те ли су тра ра чун, при ја ви ти пред сед ни ку оп шти не.

ЏО: За што пред сед ни ку оп шти не? Ваљ да по ли ци ји.
ТО ЗА: Ма ка квој по ли ци ји, не ба ви се по ли ци ја ов де та квим ства ри ма, има ју ти љу ди 

сво ја по сла. Пред сед ник оп шти не је ов де бог и ба ти на. Све др жи под кон тро лом. С 
дру ге стра не, пред сед ник је у не ку ру ку и лич но оште ћен. По ло ви на мо те ла је у ње-
го вом вла сни штву.

ЏО: Чуд на ва рош. Па до бро, за ми сли мо на тре ну так да ми па ре ни кад не до би је мо, 
што је на рав но бе сми сли ца, па ре са мо што ни су сти гле, ка ко би нас, ре ци мо, у том 
слу ча ју пред сед ник ка знио. За тво ром?

ТО ЗА: Ка квим за тво ром. Код нас у за твор иду по ште ни љу ди. С про па ли ца ма се 
по сту па дру га чи је. Пре три го ди не, од сео ов де не ки коц кар, нај пре му ишла кар та и 
пла ћао ра чу не, по сле му кре не ло ше, ни је имао па ре да пла ти ра чун. И нај е бао чо век.

ЏО: Ка ко нај е бао, цр ни То зо?
ТО ЗА: Гад но, бу ра зе ру.
ЏО: Шта су му ра ди ли?
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ТО ЗА: Бо ље да не пи таш, али кад си већ на ва лио ре ћи ћу ти. Нај пре су му уда ри ли 
пе де сет ба ти на по го лој гу зи ци на сред ва ро шког тр га, па су га по су ли ка тра ном и 
пер јем и на кра ју је мо рао да ко па ка на ле, це па др ва и да пе ре су до ве све док ни је 
от пла тио дуг. Тек су га пре кју че пу сти ли да иде. Сен ка од чо ве ка.

ЏО: Па ко ли ко је био ду жан кад је це ле три го ди не мо рао да рин та?
ТО ЗА: Мно го! Сто евра. Ајд сад го ре, по сла ћу вам не што за је ло.
То за за ми че за шанк.
ЏО (за се бе, ра чу на): Де сет пре но ћи шта у апарт ма ну, две ста се дам де сет ви ски ја 

пу та два и по евра, три пе че на јаг ње та од по три де сет ки ла пу та пет на ест евра ки ло, 
пе че не ко ко шке, шун ка, ће вап чи ћи, руч ко ви, ве че ре, со ко ви... две хи ља де и сто два-
де сет че ти ри евра. Нај е ба ли смо! Нај е ба ли смо на чи сто.

СЛИ КА ШЕ СТА

Апарт ман. Бо би. Џо.

БО БИ: И шта ка жеш – уда ри ли чо ве ку пе де сет ба ти на по ту ру, по су ли га ка тра ном 
и пер јем и по сле то га три го ди не ра дио да ис пла ти дуг од сто евра?

ЏО: Та ко ми је То за ре као.
БО БИ: Сра мо та! И ми хо ће мо у Европ ску уни ју. Па ово је, чо ве че, сред њи век. Ка кви 

мо ро ни. Ух, што бих во лео да им се нај е бем мај ке.
ЏО: Пре ће би ти да ће се они на ма нај е ба ти мај ки.
БО БИ: Знаш ка ко ка жу Аме ри кан ци: „тинк по зи тив“. Не мој да па даш у де пре си ју. 

Не што ће се већ до го ди ти, имам осе ћај да хо ће. Свр би ме ле ви длан и зво ни де сно 
уво. Ни ка да то не ома не. Го ре гла ву! Из ву ћи ће мо се ми из ове бу ле. 

Отва ра ју се вра та апарт ма на и не ви дљи ва ру ка уба цу је у со бу по слу жав ник с два 
пар че та хле ба, две па ште те, две цр вљи ве ја бу ке, по ла ли тра мле ка у те тра па ку и 
це ду љом на за ма шће ном па пи ру. Џо отва ра па ште те, оне ста рин ске ко је се отва ра ју 
па тент-но жем, а Бо би чи та по ру ку.

БО БИ: „Ово ти је зад ње ов де. Не пла тиш ли до су тра у под не, је ба ћу ти мај ку мај чи ну“.
ЏО: Је л’ ви диш? Шта сам ти ре као? Је ба ће нам мај ку.
БО БИ: Ка ква се ља чи на! На ма жи нам те па ште те на хлеб.
ЏО (гле да у дно кон зер ве): Ов де пи ше да је рок тра ја ња ис те као 1957. го ди не.
БО БИ: Са мо ти ма жи. Мо рам не што да по је дем да бих мо гао да раз ми шљам. (за-

гри зе за ло гај-дв а) Ето, чим сам се ма ло за ло жио, од мах сам по стао кре а ти ван. По 
под не ћу про да ти ро лекс и за те па ре ку пи ти де чи ји пи штољ и пар жен ских ча ра па. 
Ух, ка ко је од врат на ова па ште та! Је си ли си гу ран да јој рок тра ја ња ни је ис те као 1857?

ЏО: Си гу ран! Ов де ле по пи ше: рок тра ја ња 23. XII 1957.
БО БИ: До бро, но си до ле овај по слу жав ник и гле дај шта се ра ди у ре сто ра ну. Мо жда 

на и ђе не ко по знат ко нам мо же по мо ћи у овој си ту а ци ји. 
Џо од ла зи са по слу жав ни ком. 
БО БИ: Ее, на о па ко. Ка ква је сто ка овај ка фе џи ја. Од мах хо ће да ме ту жи. Шта да 

ра дим ако ме за и ста при ја ви пред сед ни ку оп шти не, а овај ми одра пи пе де сет ба ти на, 
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по спе ме ка тра ном и пер јем и осу ди да че ти ри го ди не пе рем су до ве? То ће се пре или 
ка сни је про чу ти по Бе о гра ду и оста ћу без ре пу та ци је. Еј, ка ква ку лов ска зе мља. Не ма 
ов де ме ста за љу де са ви зи јом и ле пим ма ни ри ма. Са мо па ре, па ре и па ре! Гну шам се 
та квих љу ди. Му ка ми је од та квих ти по ва, па то ти је.

СЛИ КА СЕД МА

Ку ца ње на вра ти ма. Ула зи То за но се ћи под ми шком уд ба ша Ра да ко ви ћа са све аба-
жу ром на гла ви. По ста вља Ра да ко ви ћа у угао апарт ма на. Сав је за ди хан.

ТО ЗА: Мрач но вам је ов де, па ко ве лим да вам ма ло осве тлим. Пред вра ти ма је 
пред сед ник оп шти не. Љу ба зно вас мо ли да га при ми те.

БО БИ (ска че из фо те ље, па нич но): Пред сед ник!
ТО ЗА: Да, пред сед ник. И још дво ји ца углед них гра ђа на, го спо да Зе мљак и Су ба шић.
БО БИ: Па не ка уђу.
Ка ра га ћа и Зе мљак ула зе, Су ба шић ви ри иза отво ре них вра та.
КА РА ГА ЋА (чи та са па пи ри ћа): Вел ко мен дар линг гест. Ин д нејм ов оур му ни ци-

па ли ти...
БО БИ: За што при ча те ен гле ски? Го во ри те срп ски да вас сви раз у ме мо.
КА РА ГА ЋА: Ви го во ри те срп ски?
БО БИ: На рав но!
КА РА ГА ЋА (за се бе): Ала је пре ма зан, ма ми цу му ње го ву, од лич но го во ри срп ски. 

(гла сно) До бро нам до шли! До бро нам до шли! Зе мљак, дај де леб и со.
Су ба шић отва ра ак тен-та шну у ко јој се на ла зи по га ча и ча нак со ли. 
КА РА ГА ЋА: Из во ли те, по слу жи те се, хлеб и со су из раз тра ди ци о нал ног срп ског 

го сто прим ства.
Бо би ума че хлеб у со.
БО БИ: До бра вам ова со. Не го, има те ли ви не што кон крет ни је?
СУ БА ШИЋ (ула зи у апа рт ман, ва ди пр шу ту из уну тра шњег џе па): Имам ја ма ло пе-

че ни це, па ако је по во љи, на ре за ћу.
КА РА ГА ЋА: На ре жи, на рав но, да се ма ло за ло жи мо. Ево, дра ги го спо ди не... 
БО БИ: Бо би.
КА РА ГА ЋА: А це ње но пре зи ме?
БО БИ: За са да са мо Бо би.
КА РА ГА ЋА (за се бе): Ка ква ди пло ма тич ност. Ка ква кон спи ра ци ја. Ка ква гер ман ска 

хлад но крв ност. Нек нам је бог у по моћ с ова ким. (на глас) У пра ву сте, за са да је до ста 
и Бо би, па кад се бо ље упо зна мо...

БО БИ: А ва ше це ње но име?
КА РА ГА ЋА: Е, баш сам глуп, ни сам се пред ста вио. Ан то ни је Ка ра га ћа, пред сед ник 

оп шти не. Баш сам да нас са са рад ни ци ма кре нуо да оби ла зим оп шти ну, да уо ча вам 
не пра вил но сти и да их на ли цу ме ста ис пра вљам. Ми то ра ди мо сва ки дру ги дан. На-
ро чи то обра ћам па жњу на трет ман го сти ју и пут ни ка у про ла зу. То је ве о ма бит но. 
Зна те, кад не ко по не се ло ше успо ме не по сле бо рав ка у на шој ва ро ши, ља га па да на 
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све нас, не са мо на оне крај ње рет ке ко ји се ло ше оп хо де пре ма стран ци ма. Та кве 
по ја ве са се цам у ко ре ну. Сви зна ју да сам ја строг али пра ви чан.

БО БИ: Чуо сам то. До бар глас се да ле ко чу је. Ме не што се ти че, не ће те има ти по-
тре бе за стро го шћу. Све ћу пла ти ти. Но вац са мо што ми ни је сти гао. Али да зна те, 
ни сам за до во љан услу гом у овом мо те лу. Хра на ску па, а не у ку сна. Со ба – по гле дај те 
са мо ка кав је не ред. Има и сте ни ца. И па цо ва. Ис под свих европ ских стан дар да!

КА РА ГА ЋА: Сва шта! Не ко ли ко да на ни сам оби ла зио мо тел „Ја сен“ и све оти шло 
до ђа во ла. Пла ти ће ми то онај хох шта плер. До зво ли те ми да вам као углед ном го сту 
на ше ва ро ши по ну дим да пре ђе те у јед ну ле пу, про ве тре ну ку ћу. Без па цо ва и сте ни-
ца. Ма... ни му ва не ма!

БО БИ: Не до ла зи у об зир! Знам ја шта зна чи „ле по про ве тр на ку ћа“. То је за твор, а 
ја за тво ре не во лим. Уоп ште, от ку да ва ма пра во? Ја ћу да по тег нем сво је ве зе у Бе о-
гра ду, ма шта у Бе о гра ду – у Бри се лу. У Стра збур ћу да идем ако за тре ба.

КА РА ГА ЋА (ус па ни чен, сам за се бе): По мо зи Све та Пет ко. Ево га, већ по ми ње европ-
ске стан дар де, Бри сел и Стра збур. А си гур но зна да је за твор бан кро ти рао и да је сад 
та мо ки не ска роб на ку ћа. (гла сно) Дра ги го спо ди не, ка кав за твор, то код нас ви ше и 
не по сто ји. Одав но смо ми то пре ва зи шли. Ми смо де мо крат ска зе мља. На ши за тво ре-
ни ци ка зне слу же код сво јих ку ћа. Но се ле пе на ру кви це. Мо ра да су вам сит ни тр гов-
ци на при ча ли пу но ла жи о на ма. Ја их до не кле раз у мем. Не во ле да пла ћа ју по ре зе, а 
мо ра ју...

БО БИ: Оста ви те ви те при че. Не ћу да идем. Мо же те по зва ти и ин тер вент ну бри га ду. 
На пи са ћу ја из ве штај о све му што се ов де до га ђа, а на ро чи то ћу на гла си ти фла грант но 
кр ше ње људ ских пра ва.

КА РА ГА ЋА: Не мој те, го спо ди не, Бо би та ко вам бо га! Не мој те ме упро па шћа ва ти. 
Ако је по не ко сит но људ ско пра во не ка да слу чај но и по вре ђе но, учи ни ћу све да то 
ис пра вим. Сми луј те се! Имам же ну и ћер ку.

БО БИ: Ва ше брач но ста ње је ва ша ствар. Не ћу у апс и го то во!
КА РА ГА ЋА: Уби ме оску ди ца и си ро ти ња. Зна те ко ли ка је др жав на пла та? Јад и бе да. 

А и она стал но ка сни. Ако сам шта од ко га и при мио, то је би ло не што са свим не знат-
но – не што за је ло, по не ки зла тан сат или не ко ли ко „Че ру ти“ оде ла. А што се ти че 
оно га ин же ње ра ко ји се ов де коц као, па на пра вио ду го ве, чи ста је лаж да сам га иши-
бао на тр гу, по суо ка тра ном и пер јем и на кра ју га на те рао да три го ди не це па др ва и 
пе ре су до ве, то је чи ста лаж. Ја ов де имам пу но не при ја те ља, зна те. Ми Ср би је смо 
не бе ски, али смо и по ган на род. Уве ра вам вас да је све из ми шљо ти на. Ствар је упра во 
су прот на: ја сам том коц ка ру на шао по штен и до бро пла ћен по сао. Пре не ки дан је 
оти шао из ва ро ши. У су за ма смо се рас та ли.

БО БИ: О че му ви то? Ка кве ја ве зе имам са злат ним са то ви ма, коц ка ри ма и по га ним 
не бе ским на ро дом. Ме не ши ба ти не сме те. Још ма ње ме сме те те ра ти да пе рем су до-
ве и да ко пам ка на ле. Ре кох већ: пла ти ћу, па по сле пут под но ге, а ви гле дај те шта 
ће те и ка ко ће те.

КА РА ГА ЋА (за се бе): Опа сан тип. Не мо жеш ни од ку да да му при ђеш. Пре ма зан свим 
бо ја ма. По ку ша ћу, па шта бу де. (на глас) Дра ги, го спо ди не Бо би, мо лим вас не мој те 
по ми ња ти но вац. Зна мо ми ов де да је бри сел ска ад ми ни стра ци ја спо ра. Док вам 
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до зна ке не стиг ну, ја ћу вам ра до иза ћи у су срет. Мо ја је ду жност да бу дем го сти ма на 
услу зи.

БО БИ: Па, до бро. При хва ти ћу ома њу по зај ми цу, ако баш ин си сти ра те. Јед но три 
хи ља де евра ће за вр ши ти по сао.

КА РА ГА ЋА (Зе мља ку): Из бр ој че ти ри хи ља де евра. Од мах!
Зе мљак, цр вен од бе са, бро ји па ре. Да је их Бо би ју. Бо би та ко ђе бро ји.
КА РА ГА ЋА (за се бе): Ух, хва ла бо гу. Па ре је узео. А ме не ни шта ни је ко шта ло. Мо жда 

ће с овим не што мо ћи и да се ура ди.
БО БИ (још увек бро ји па ре): Џо! (Џо ула зи) Зо ви ова мо То зу. А што ви, го спо до, сто-

ји те? Се ди те, мо лим вас. Рас ко мо ти те се. 
КА РА ГА ЋА: Мо же мо ми и сто је ћи.
БО БИ: Ама се ди те! Ја сад пот пу но ви дим искре ност ва ших ду ша и ду би ну ва ше 

пред у сре тљи во сти. А ја био по ми слио не што са свим дру го. Шта да ра ди мо, та ква су 
вре ме на. Не по ве ре ње је оп ште.

КА РА ГА ЋА: А ре ци те ми, ку да по сле иде те, ми слим кад за вр ши те по сао у на шој 
ва ро ши?

БО БИ: У Грч ку. Па по сле у Бри сел.
КА РА ГА ЋА: Свет ски љу ди. Бла го ва ма. А ми оста је мо да се му чи мо у овој се лен дри. 

Не жа лим се, не жа лим се, све за до бро бит отаџ би не. Не оче ку јем ни ка кву на гра ду. 
Те шка су вре ме на... Не го, ова со ба кан да је ма ло вла жна.

БО БИ: Вла жна је. А има и сте ни ца и па цо ва.
КА РА ГА ЋА: Мо гу ли вас он да не што за мо ли ти?
БО БИ: Са мо из во ли те.
КА РА ГА ЋА: Не при јат но ми је, бо јим се да се не увре ди те.
БО БИ: Са мо ви из во ли те, па ћу ви де ти да ли да ћу се увре ди ти.
КА РА ГА ЋА: Ја, ето, имам скром ну ку ћу, па сам ми слио да за вас и за ва шег при ја те ља 

одво јим цео је дан скро ман спрат где ће те има ти при ват ност и мир да пи ше те сво је 
из ве шта је.

БО БИ: Дра ге во ље при хва там ва шу по ну ду.
КА РА ГА ЋА: Пој ма не ма те ко ли ко ми је ми ло. А ко ли ко ће тек би ти ми ло мо јој же ни 

и мо јој ћер ци. Оне су свет ске да ме. Ја ко су обра зо ва не и во ле дру штво обра зо ва них 
и угла ђе них љу ди.

БО БИ: Би ће ми ве ли ко за до вољ ство да упо знам те свет ске да ме.
Ула зе Џо и То за. Су ба шић из ви ру је за њи ма.
ТО ЗА: Зва ли сте ме.
БО БИ: Ви ди та мо шта имам да пла тим.
То за ва ди рол ну па пи ра, од мо та ва је и хо ће да чи та.
БО БИ (ва ди па ре): Не мој ми ни шта чи та ти. Знам ја шта сам по пио и по јео. Ре ци 

су му.
КА РА ГА ЋА: Ма, дра ги го спо ди не, ока ни те се те сит ни це. То ћу ја ре ши ти. (То зи) Марш, 

на по ље, ја ћу то ви де ти с га здом.
БО БИ: Ма, у пра ву сте. Ка ква је би ла услу га и не за слу жу ју да им чо век пла ти. 
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СЛИ КА ОСМА

Ка ра га ћа, Бо би, Зе мљак.

КА РА ГА ЋА: Ако же ли те да раз гле да те не ке уста но ве у на шој ва ро ши, на при мер, 
бол ни цу, об да ни ште или та ко не што...

БО БИ: А шта та мо има да се ви ди?
КА РА ГА ЋА: Па та ко... Да ви ди те да ли је све по европ ским стан дар ди ма.
БО БИ: Па, на рав но, дра ги го спо ди не. За то смо ов де.
ЗЕ МЉАК: За тим, на рав но ако хо ће те, мо же те оби ћи и шко лу и за твор.БО БИ: За твор? 

Не па да ми на па мет! То је од врат но ме сто. На дам се да до бро по сту па те са за тво ре-
ни ци ма и да ни ка кве тор ту ре не ма.

ЗЕ МЉАК: Ма ка ква тор ту ра. Не ма ни за тво ре ни ка. Сви су код сво јих ку ћа. До би ју 
на ру кви цу и слу же ка зну. Мо лим да то уне сте у из ве штај.

БО БИ: Па до бро, он да да по ђе мо.
КА РА ГА ЋА: Ти, Зе мљак, узми так си. Би ће нам те сно у мом ма ло ли тра жном гол фу. 

Ста ни! Тре ба да на пи шем по ру ку сво јој же ни Ми ли ја ни. Да јој дам не ка упут ства. Шта 
да на ба ви. И та ко то. (Бо би ју) Да не ким слу ча јем не ма те пар че па пи ра.

БО БИ: Имам ову це ду љи цу. Сва је му са ва и за ма шће на.
КА РА ГА ЋА:Не ма ве зе. Опра ће је мо ја Ми ли ја на. Вред на је она же на. Пра ва срп ска 

до ма ћи ца. (Пи ше ко ри сте ћи Зе мља ко ва ле ђа као под ло гу. Он да се обра ћа Џоу.) Ти, 
мо мак, спа куј го спо ди но ве и сво је ства ри, па пра вац код ме не ку ћи. Сви зна ју где жи-
вим. Узми так си да се не ума раш, а так си сти ка жи да те ја ша љем да ти слу чај но не би 
на пла тио. Хајд’, сад! Жи вље! Иде мо, го спо до. 

СЛИ КА ДЕ ВЕ ТА

Ми ли ја на и Ма ри ја на. Гле да ју кроз про зор.

МИ ЛИ ЈА НА: Ни ко не до ла зи... Да не што ни је по злу кре ну ло?
МА РИ ЈА НА: Ма јок, ма ма, мо ра да су се за пи ли не где. Му шка по сла.
МИ ЛИ ЈА НА: Не ка же се „јок“ не го „не“. Не мој да ти се то слу чај но омак не пред ин-

спек то ром. Шта ће чо век ми сли ти о на ма.
МА РИ ЈА НА: Ено га не ко иде. (раз о ча ра но) То је Зе мљак.
МИ ЛИ ЈА НА: Је сте Зе мљак. (отва ра про зор и ви че) Бр же, мо ре, шта се ву чеш! Где су 

оста ли? Шта ка жеш...? Хла дан ко шпри цер и строг. Ауу, мај ко мо ја! Где ми је муж, чу јеш 
ли ти ме не?

Ула зи Зе мљак. Сав за ди хан. 
МИ ЛИ ЈА НА: Го во ри, чо ве че, ка ква је ствар? 
ЗЕ МЉАК: Дај ми ча шу во де и коц ку ше ће ра да се по вра тим.
МИ ЛИ ЈА НА: Ма ри ја на, си не, до не си чи ка Зе мља ку во ду и ше ћер. А ти при чај.
ЗЕ МЉАК: Ево, чо век ти по слао пи сам це. Ин струк ци је.
МИ ЛИ ЈА НА: Ка кав је ин спек тор? Ка ко из гле да? Ка ко је об у чен?
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ЗЕ МЉАК (пи је во ду): У по чет ку је из гле дао стра шно. Но ге су ми се би ле од се кле. До-
че као нас је она ко с ви со ка, хлад но и од мах по чео да ре ђа не пра вил но сти на ко је је 
на и шао у мо те лу. Те па цо ви, те сте ни це, те ово, те оно, од мах смо ви де ли да с њим не ма 
ша ле. На мер но ни шта ни је пла ћао да би ви део ка ко ће ре а го ва ти хо тел ска ме на же ри ја...

МА РИ ЈА НА: Ка ква ме на же ри ја, чи ка Зе мљак? Ни је ваљ да и ме на же ри ја сти гла у мо тел?
ЗЕ МЉАК: Ма оно, ди рек тор, упра ва, ра чу но вод ство.
МА РИ ЈА НА: А ме наџ мент?
ЗЕ МЉАК: Па то сам и ре као. Ме на же ри ја.
МИ ЛИ ЈА НА: Не пре ки дај чо ве ка, Ма ри ја на! На ста ви Зе мљак.
ЗЕ МЉАК: Ре као је Ан то ни ју да он, ин спек тор, у за твор не ће да иде. Што зна чи да 

зна да је у за тво ру отво ре на ки не ска роб на ку ћа. Ка жем ти, пре ма зан свим бо ја ма. Ко 
зна ко ли ко је он ва ро ши до са да за вио у цр но. Ко зна ко ли ко је оп штин ских ели та 
оте рао у За бе лу. Ко зна ко ли ко зе ма ља због ње го вих из ве шта ја ни је ушло у Европ ску 
уни ју. Је бен играч.

МИ ЛИ ЈА НА: Не го во ри та ко пред де те том.
ЗЕ МЉАК: Из ви ни, Ма ри ја на. Не ћу ви ше. Сад су оти шли да оби ђу не ке уста но ве. Не 

знам шта ће би ти. 
МА РИ ЈА НА: Ка ко из гле да? Је ли млад? Сре до ве чан? Стар?
ЗЕ МЉАК: Па – ка ко кад. Кад је осо ран, ре као би чо век да има се дам де сет го ди на. 

По ма ло ли чи на на шег по кој ног пред сед ни ка Ти та. Кад се ма ло рас кра ви, ре као би 
чо век – ба ла вац, али опет го во ри као си он ски му драц. Сва ки пут кад га по гле даш из-
гле да дру га чи је. Кад ћу ти, не мо жеш му од ре ди ти го ди не. Скро зи ра те на чи сто.

МИ ЛИ ЈА НА: Је ли пла ву шан или је црн?
ЗЕ МЉАК: Ни јед но ни дру го. Ко са та ла са ста, цр вен ка ста, као у Ти та, бо же ме про сти.
МИ ЛИ ЈА НА: Чек да ви дим шта ми је Ан то ни је на пи сао. (узи ма це ду љи цу) „Ово ти 

је зад ње ов де. Не пла тиш ли до су тра у под не, је ба ћу ти мај ку мај чи ну.“ Ку ку, мај ко 
мо ја, шта је Ан то ни ју? Шта да пла тим?

ЗЕ МЉАК: То је пи са но на не кој це ду љи ци. Окре ни с дру ге стра не. И па зи, по ру чио 
ти Ан то ни је да це ду љу опе реш. Ви диш ка ква је ма сна и му са ва.

МИ ЛИ ЈА НА: Ух, ума ло не па дох у фрас. Да кле... „Спре ми гор њи спрат за ва жног 
го ста, оне не рас па ко ва не те ле ви зо ре, за пле ње ну ро бу и DVD-пле је ре пре не си те у 
по друм. На ку пуј нај бо ља пи ћа ко ја на ђеш. У ства ри, не мој ку по ва ти. Ре ци не ка ста ве 
на мој ра чун, па ћу ја то сре ди ти. На ку ко во ле то. Хо ћу да ку ћа бли ста. Ма ри ја на не ка 
не пу шта ону цр нач ку му зи ку не го не ка сви ра Мо царт или Бах. Остај здра во! Твој Ан-
то ни је.“ Ма ри ја на, си не, узми ову це ду љи цу и ста ви је у ма ши ну за пра ње ве ша.

ЗЕ МЉАК: Ајд, сад, здра во. Одох ја. Имам још пу но по сла да оба вим.

СЛИ КА ДЕ СЕ ТА

Ми ли ја на и Ма ри ја на. У не гли жеу. Раз ми шља ју ка ко да се обу ку. Пре ту ра ју по гар де ро би.

МИ ЛИ ЈА НА: Ан то ни је је ре као да мо ра мо из гле да ти и свет ски и ле по. Шта ми слиш 
да об у чем ову ро за сук њу, зе ле ну блу зу и да ста вим цр ве ну еша р пу?

МА РИ ЈА НА: По бо гу, ма ма, па ро за не иде с тво јим го ди на ма!
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МИ ЉА НА: Ко јим го ди на ма, ро спи јо ни јед на?! Ја сам же на у нај бо љим го ди на ма. 
Шта ћеш ти да об у чеш?

МА РИ ЈА НА: Ја бих овај цр ни ко жни ми нић, мре жа сте ча ра пе и цр ве ни топ.
МИ ЛИ ЈА НА: У том ми ни ћу ти се ви де га ће. Знаш да ти је Ан то ни је за бра нио да га 

но сиш по ва ро ши.
МА РИ ЈА НА: Па, ако баш хо ћеш да знаш, у Бри се лу, и уоп ште у Евро пи, де вој ке ни 

не но се га ће.
МИ ЛИ ЈА НА: Па да, што да се му че да их сва ки час ски да ју. Сик тер мо ре, дво је га ће 

да об у чеш, је си ли чу ла?!
МА РИ ЈА НА: А да об у чем ун тер ци гер, се љан чу ро јед на нео пе ва на?!
МИ ЛИ ЈА НА: Ко се љан чу ра, да бог да те по пре ло мле ко ко јим сам те от хра ни ла!
МА РИ ЈА НА: Се рем ти се на мле ко! Ни шта ни је ва ља ло! Ви ше је би ло као јо гурт.
МИ ЛИ ЈА НА: Ку ку, ан ти христ, на мле ко ми се се ре! Ку ку...
По чу па ју се за ко се, оп шта ви ка и ци ка. 

СЛИ КА ЈЕ ДА НА Е СТА

Џо и Ка ра га ћин мо мак Ми јо (исти глу мац ко ји игра уд ба ша).

ЏО: Где да ово но сим?
МИ ЈО: Го ре, уз сте пе ни це, па на дру ги спрат.
ЏО: Че кај да се ма ло од мо рим. Те жак овај ко фер ко цр на зе мља. А сто мак пра зан.
МИ ЈО: Кад ће да до ђе тај твој ин спек тор?
ЏО: Ка кав ин спек тор?
МИ ЈО: Па, го спо дин с ко јим сте до шли.
ЏО: Е, мој при ка, ни је ти он ни ка кав ин спек тор. Он ин спек то ре очи ма не мо же да 

ви ди.
МИ ЈО: Па шта је, по бо гу, бра те?
ЏО: Он ти је, бу ра зе ру, ве ли ка зве р ка.
МИ ЈО: То ли ко сам и ја схва тио јер је ве ли ка по мет ња ов де на ста ла због ње го вог 

до ла ска. Ка ко су се са мо би ли ус ту ма ра ли! А и пр па их не ка ухва ти ла.
ЏО: И тре ба да их ухва ти. Не го, ре ци ти ме ни, да не ма ов де не што да се по је де?
МИ ЈО: Е, ве че ра за го спо ду још ни је го то ва, а ме ни су ре кли да ћеш ти с њи ма је сти.
ЏО: Има ли шта го то во?
МИ ЈО: Па суљ са сла ни ном.
ЏО: Дај ти ме ни тог па су ља. И јед ну љу ту па при чи цу. И од не си го ре овај ко фер, не 

би ло ти за по ве ђе но. Хај де, љу би те Џо.

СЛИ КА ДВА НА Е СТА

Ка би нет пред сед ни ка оп шти не. Ула зе Ка ра га ћа, Бо би, Зе мљак, Ор да гић, Ка ра мар ко-
вић. Ци га но вић и Су ба шић у пи џа ма ма. Се да ју за сто пре пун хра не и пи ћа. Сви при пи ти 
и у до бр ом рас по ло же њу.
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БО БИ: Одав но ни сам ви део уред ни је уста но ве, а об и шао сам хи ља де и хи ља де 
гра до ва. Сву где се ви ди ја сна ви зи ја. Сву где се осе ћа чвр ста ру ка. За до во љан сам, 
го спо до, за до во љан.

КА РА ГА ЋА: Па зна те, у дру гим ва ро ши ма гра до на чел ни ци и ди рек то ри углав ном 
во де ра чу на о свом ин те ре су, па за то гра до ви и про па да ју. Код ме не је све дру га чи је. 
Рад, рад, рад и са мо рад. И са мо о дри ца ње. Па да ни сам то ли ко успе шан не бих већ 
два де сет и пет го ди на био пред сед ник оп шти не.

БО БИ: Хра на у бол ни ци је, ре ци мо, би ла из ван ред на. Да ли исту та кву да је те бо ле-
сни ци ма?

ОР ДА ГИЋ: Још и бо љу. Они су бо ле сни, па им тре ба ја ча хра на.
БО БИ: Па, ре зул та ти су ви дљи ви. По сло ви ца ка же да здра вље ула зи кроз уста и за-

и ста сам се уве рио да је та ко. Не пам тим кад сам ви део здра ви је бо ле сни ке. Не ки су се, 
ви дим, оже ни ли и до би ли де цу у бол ни ци. Ба ве се за на ти ма. Има ју спо рт ски клуб. Сре-
ди ли жи вот. На род ко ји има та кве бо ле сни ке, не тре ба да бри не за сво ју бу дућ ност.

ЦИ ГА НО ВИЋ: Ево, ја сам већ два де сет го ди на бо ле стан од не ке не по зна те и не из ле-
чи ве бо ле сти, али у бол нич кој со би про во дим нај ма ње вре ме на. Ра но ују тру од ла зим 
на по сао, по сле имам раз не дру штве не оба ве зе и тек око по но ћи при мим ин јек ци ју, 
по пи јем та бле те и од ла зим у кре вет.

СУ БА ШИЋ: Мој слу чај је сли чан. Ду жност на пр вом ме сту, а ле че ње у сло бод ном 
вре ме ну ко га имам ја ко ма ло. Да ни је та ко, одав но бих се ја из ле чио.

БО БИ: Ни сам ви део ни јед ног те жег бо ле сни ка. Зна те, они из не мо гли, жу ти, са цев-
чи ца ма у ве на ма, при кљу че ни на апа ра те.

КА РА ГА ЋА: А, та квих ми не ма мо. Би ло их је ра ни је. Пре де мо кра ти је. Али то је дав-
на про шлост. Ми чак не ма мо ни апа ра те и цев чи це. Ну ди ли нам из Ми ни ста р ства 
здра вља, а ми смо то од би ли. Не ка то да ју они ма ко ји ма је по треб ни је. Код нас, го спо-
ди не, рет ко ко и уми ре. Осим, ра зу мљи во, из па три от ских раз ло га, на бој ном по љу. 
Не пам тим кад је не ко ов де умро при род ном смр ћу. 

КА РА МАР КО ВИЋ: Па, на ђе се по не ко. Мој де да је, ре ци мо, умро прет про шле го ди не.
ЦИ ГА НО ВИЋ: Је сте, али је прет ход но био те шко ра њен у зло чи нач ком НА ТО бом-

бар до ва њу.
СУ БА ШИЧ (Ци га но ви ћу, ти хо): Не по ми њи НА ТО бом бар до ва ње. Мо жда је и овај 

уче ство вао у ње му. 
БО БИ: Но, до бро. Ре ци те ви ме ни, има ли ов де код вас ка кве за ба ве? Мо же ли се не-

где од и гра ти пар ти ја по ке ра, па по сле оти ћи у не ки ноћ ни клуб с Укра јин ка ма и Мол-
дав ка ма, зна те на шта ми слим? Ма ло про во да по сле на пор ног да на ни ка да ни је на од мет.

КА РА ГА ЋА (за се бе): Све зна, ма ми цу му ње го ву. На вла чи ме на та нак лед. (Гла сно). 
Са чу вај ме бо же, не ма то га код нас! Ни смо ми од те фе ле. Ми смо вред ни, по ро дич ни 
љу ди. Ја, на при мер, кар те ни сам у жи во ту узео у ру ке. Пој ма не мам ни шта је то по кер. 
Чак сам же ни и ћер ци за бра нио да отва ра ју па си јанс. А ноћ ни клу бо ви! Шта ће на ма 
ноћ ни клу бо ви? По цео дан рин та мо, па ле же мо ја ко ра но. Од мах по сле дру гог Днев-
ни ка РТС-а. Ни је за нас ноћ ни жи вот, го спо ди не.

БО БИ: Е, ту ни сте у пра ву. Ако хо ће те у Европ ску уни ју, мо ра те има ти ноћ ни жи вот, 
мо ра те има ти коц кар ни це и јав не ку ће. Мо но то но је без то га. 
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ЦИ ГА НО ВИЋ: Па кад је већ та ко, мо же мо спе ци јал но за вас ор га ни зо ва ти ноћ ни 
жи вот, а на шла би се и не ка Укра јин ка или Мол дав ка.

БО БИ: А, не! Не мој те се због ме не де ран жи ра ти. Ја сам ио на ко у про ла зу. А и не 
же лим да ква рим ва ше оби ча је. На здра вље, го спо до!

СВИ: На здра вље!

СЛИ КА ТРИ НА Е СТА

Днев ни бо ра вак у Ка ра га ћи ној ку ћи. Бо би, Ка ра га ћа, Ми ли ја на и Ма ри ја на. Бо би је 
при пит, али ве сео. Ка ра га ћа на же ра ви ци. Да ме се пре не ма жу.

КА РА ГА ЋА: До зво ли те да вам пред ста вим сво ју же ну Ми ли ја ну и ћер ку Ма ри ја ну 
ко ја сту ди ра ме на же ри ју на Уни вер зи те ту МЕ ГА БАЈТ у Бе о гра ду.

МА РИ ЈА НА: Та та, ме наџ мент сту ди рам.
БО БИ: Ве ли ко ми је за до вољ ство. Див но је упо зна ти две та ко шар мант не и ле пе 

да ме. Дра ги Ка ра га ћа, ви сте сре ћан чо век! Про сто се не зна ко је ов де мај ка, а ко ћер ка!
КА РА ГА ЋА: Хва ла, хва ла! И ја их по не кад је два раз ли ку јем.
МИ ЛИ ЈА НА: На ма је још ве ће за до вољ ство да у наш дом уго сти мо јед ног та ко угла-

ђе ног и свет ског го спо ди на као што сте ви.
БО БИ: Не мој те, мо лим вас. Мо је за до вољ ство је ве ће.
МА РИ ЈА НА: Е, баш ни је. На ше је ве ће. Ви че сто су сре ће те ле пе же не, а ми ја ко рет ко 

има мо при ли ку да се дру жи мо с љу ди ма из ви со ког дру штва. Уо ста лом, ви ће те бр зо 
оти ћи из ове за би ти, а ми оста је мо у ча мо ти њи. Мо лим вас, не по ре ди те на ше за до-
вољ ство с ва шим.

БО БИ: Па, кад је та ко, не ка вам бу де! Пот пу но сте у пра ву. Па, ка ко сте? Шта ра ди те?
МА РИ ЈА НА: Ето, баш сам, пре не го што ће те до ћи, ма стур би ра ла у сво јој со би уз 

зву ке Шо пе но ве му зи ке и са ња ри ла о то ме да се удам за хо мо сек су ал ца и да по сле 
вен ча ња усво јим јед но слат ко, ма ло црн че. 

БО БИ: Ка ко је то са мо уз ви ше но и ро ман тич но!
КА РА ГА ЋА (су здр жа ва бес): Увек смо је вас пи та ва ли у ду ху ра сне, ин тер на ци о нал не, 

кла сне, вер ске и род не то ле ран ци је. 
МИ ЛИ ЈА НА: Вр ло ра но је по ста ла све сна сво је сек су ал но сти. Од ма лих но гу је на ги-

ња ла фе ми ни зму. 
БО БИ: По ме ну ћу то у из ве шта ју. Има ли шта да се по пи је ов де?
КА РА ГА ЋА: Бо же, ка ко сам се спе тљао све у же љи да вас што бо ље уго стим. Ка ко 

да не ма! Има од пти це мле ка! Из во ље вај те. Ми ли ја на!
МИ ЛИ ЈА НА: Шта је по во љи?
БО БИ: Ви ски не ки... И ле да. И ки се ле во де.
МИ ЛИ ЈА НА: Од мах. Да, мо жда, не ће те ка фу? Имам ту у бли зи ни и јед ну ком шин ку 

ко ја од лич но га та у шо љу. 
БО БИ: Мо же и ка фа. Али га та ње – то не. То је пра зно вер је.
КА РА ГА ЋА: Стал но јој то го во рим, али не вре ди. Жен ска по сла.
МА РИ ЈА НА: Па, при чај те нам, ка ко је у Бри се лу? У Па ри зу? У Лон до ну?
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БО БИ: Шта да вам ка жем. Све је ужур ба но. Мно го се ра ди, али се ле по и про во ди. 
Све тла се ни ка да не га се. Све је ужа сно ску по, али ми има мо пу но па ра, а ро ба је пр-
во кла сна. Та ко, по сле по сла, идем у ку по ви ну, ку пим не ко ли ко оде ла, не ко ли ко Ди о-
ро вих кра ва та, па по сле пра во у по зо ри ште где на сту па ју све са ме свет ске зве зде. Ево, 
на при мер, пре не го што сам до шао ова мо гле дао сам пре ве де ни ко мад јед ног ва шег 
ау то ра, Ду ша на Ко ва че ви ћа, у ко ме је глав ну уло гу играо Џон Вејн.

МИ ЛИ ЈА НА: Џон Вејн, го спо де бо же! Гле да ла сам га као де вој ка у ка у бој ским фил-
мо ви ма. А ви сте га ви де ли ужи во.

БО БИ: Чуј – ви део. При чао с њим. По сле пред ста ве, на при је му ко ји је при ре дио 
пред сед ник ре пу бли ке. „Где си, Бо би, ста ри мом че?“, ре као ми је Џон, а ови из ви со ког 
дру штва да пук ну од му ке!

МА РИ ЈА НА: Зар је Џон Вејн још жив? Као да сам чи та ла не где да је умро.
БО БИ: Чи ста глу пост, мла да да мо. Зна те шта се све пи ше по та бло и ди ма. И за ме не 

су у не ко ли ко на вра та на пи са ли да сам по ги нуо у са о бра ћај ној не сре ћи или да сам 
ско чио с мо ста у Се ну. Па ево ме – жив и здрав! Као и Џон.

МА РИ ЈА НА: По зна је те ли још не ког глум ца?
БО БИ: Не ма ко га не по зна јем. Не знам са мо оне ано ним не. Али њих и ова ко ни ко 

не зна. Зна те, и ја сам у мла до сти по ма ло глу мио. Играо сам у не ко ли ко фил мо ва. Али 
по сле сам се по све тио ди пло мат ској ка ри је ри. 

МИ ЛИ ЈА НА: То је па ме тан по тез. Глум ци мно го пи ју и че сто се раз во де. 
МА РИ ЈА НА: Ви си гур но и пи ше те?
БО БИ: Ка ко да не! Али ни шта не об ја вљу јем. Зна те, да нас сви пи шу. Штам пао сам 

не ко ли ко књи га под псе у до ни мом – „Љу бав ник ле ди Че тер ли“, на при мер – али сам и 
од то га од у стао. Ни ка кве па ре, а те рет ве ли ки. Са бра на де ла ћу об ја ви ти по сле смр ти.

МА РИ ЈА НА, МИ ЛИ ЈА НА: Ви сте на пи са ли „Љу бав ни ка Ле ди Че тер ли“?
БО БИ: Да, да! Под псе у до ни мом.
МИ ЛИ ЈА НА: Па та књи га нам је оми ље на лек ти ра. Ми слим да сам је про чи та ла нај-

ма ње три де сет пу та.
БО БИ: Он да зна те шта сам хтео да ка жем.
МИ ЛИ ЈА НА (хи хо ћу ћи се): Па, на рав но.
МА РИ ЈА НА: Ја сам „Љу бав ни ка“ чи та ла пе де сет пу та. Ја још бо ље знам шта сте хте-

ли да ка же те.
БО БИ: Па, на рав но. А са да, да ме, мо лим да ме из ви ни те. Ја ко сам умо ран. Од спа вао 

бих ма ло да по сле мо гу би стре гла ве по че ти да пи шем из ве штај.
КА РА ГА ЋА: Сва ка ко. И ја ћу ма ло од ре ма ти. Ми ли ја на, од ве ди го ста на спрат, опе ри 

му но ге, ра спре ми му кре вет и на ре ди да у ку ћи бу де мр тва ти ши на. Ле по се од мо ри те. 
Ако шта тре ба, ту смо.

СЛИ КА ЧЕ ТР НА Е СТА

Бо би и Ми ли ја на. Бо би се ди на кре ве ту. Ми ли ја на му пе ре но ге. 

БО БИ: Ако вам ни је те шко, по сле ми из ма си рај те сто па ла. Цео дан штра па ци рам. 
И во лео бих да пре ђе мо на „ти“. Ово „ви“ ми је не ка ко оту ђе но, не ка ко ме уда ља ва од 
ва ше за но сне бли зи не.
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МИ ЛИ ЈА НА: Ра до ћу вас из ма си ра ти. А не мо гу да пре ђем на „ти“. Вас пи та ње ми не 
до зво ља ва. А ни по што ва ње пре ма ва ма. „Ти“ је ису ви ше ин тим но. Уо ста лом, не знам 
ка ко би то при хва тио мој муж. Он је пре по тен тан и за то је ја ко љу бо мо ран.

БО БИ: Да ни сте хте ли да ка же те – им по тен тан?
МИ ЛИ ЈА НА: Је л’ то оно кад не мо же...? Зна те.
БО БИ: То је то.
МИ ЛИ ЈА НА: Е, он да је то. Али не мој те о то ме пи са ти у оном ва шем из ве шта ју.
БО БИ: Са чу вај, бо же! То је дра го це на ин фор ма ци ја, али ни је од јав ног зна ча ја.
МИ ЛИ ЈА НА: Ево, но ге опра не, сад мо же те да се од мо ри те као чо век. Одох ја.
БО БИ: Ма че кај те, куд сте на ва ли ли, ни сам баш то ли ко умо ран. Се ди те ов де по ред 

ме не, да ма ло по при ча мо.
Ми ли ја на сед не, Бо би је за гр ли. Ми ли ја на се ба ја ги опи ре.
МИ ЛИ ЈА НА: Не мој те, мо лим вас, ја сам по ште на же на. А мо же нас не ко и чу ти.
БО БИ (по вла чи Ми ли ја ну на кре вет): Ко је ре као да сте не по ште ни? А шта има ло ше 

да се чу је? При ча ће мо о по зо ри шту, о књи жев ним ве че ри ма, о мод ним ре ви ја ма...
МИ ЛИ ЈА НА: Уга си те он да све тло.
Све тло се га си. Чу ју се уз да си, зву ци ски да ња оде ће.
БО БИ: Шта је ово?
МИ ЛИ ЈА НА: По јас не ви но сти. Је сам ли вам ре кла да је Ан то ни је пре по тен тан и 

љу бо мо ран.
БО БИ: Ето ти га сад. Ка кав мо рон!
МИ ЛИ ЈА НА (ма зно): Али имам ја ре зер вни кључ. Кри шом сам га на ре за ла кад сам 

чу ла да до ла зи те.
БО БИ: От кљу ча вај те.
МИ ЛИ ЈА НА (чу је се зве кет): От кљу ча но. Ах, ох, ух... И не мој те, мо лим вас, ни шта 

по ми ња ти у из ве шта ју... Је л’ не ће те... аа ахх, ох, уу ух, охо-хо! 

СЛИ КА ПЕТ НА Е СТА

Днев ни бо ра вак у Ка ра га ћи ној ку ћи. Ка ра га ћа, Зе мљак, Ор да гић, Ка ра мар ко вић, Ци-
га но вић, Су ба шић. Сви пу ше. Ат мос фе ра на пе та.

ЗЕ МЉАК: Је л’ још спа ва?
КА РА ГА ЋА: Из гле да да још спа ва. Ма ло пре сам на пр сти ма оти шао до ње го вих вра-

та да ослу шнем шта се зби ва, кад има дох шта и чу ти. При ча у сну.
ОР ДА ГИЋ: Шта при ча?
КА РА ГА ЋА: Сва шта. И ни шта ни је до бро.
КА РА МАР КО ВИЋ: Па шта? Го во ри!
КА РА ГА ЋА (ва ди це ду љи цу): Све сам за пи сао. Не ће нам ово, бра ћо, иза ћи на до бро. 

(чи та) „Ду пе ћу да вам по ме рим. Пр во ћу да вас ка рам спре да, а по том згу за. А пре 
то га, има да ми по пу ши те. Одав но вас ни ко ни је че сти то ка рао, ви ди се то. Баш сте се 
опу сти ли... Би ће ло ма! Би ће ври ске. Би ће ку ку и ле ле!“ И све та ко не што, ни шта до бро.

ЦИ ГА НО ВИЋ: Је л’ се то на нас од но си?
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КА РА ГА ЋА: Јок, од но си се на мо ју же ну Ми ли ја ну. Па на рав но да се на нас од но си! 
Про ва лио нас је и из гле да да је ре шен да нас ка ра. Мо жда уоп ште и не спа ва. Мо жда 
пра ви кон цепт за из ве штај. У сва ком слу ча ју, мо ра мо хи тро де ло ва ти.

СУ БА ШИЋ: Па шта да ра ди мо, по бо гу, бра те?
КА РА ГА ЋА: Имам иде ју. Са да ће мо се сви са кри ти у по друм. Кад се ин спек тор про-

бу ди, до ла зи ће мо је дан по је дан, ба ја ги да ви ди мо ка ко је, тре ба ли му шта, а он да ће 
сва ко да му да по де бео ко ве рат на би јен еври ма, али та ко да то не из гле да као ми то, 
већ као по клон, чи сто да му се на ђе. И па зи те: он чо век до ла зи из ве ли ког све та; ту 
по сао не за вр ша ва две ста-три ста евра као с овим на шим ин спек то ри ма. Отво ри те се, 
го спо до, ако су вам ми ли жи во ти и по ло жа ји. Сад – трк у по друм!

СЛИ КА ШЕ СНА Е СТА

Днев ни бо ра вак. Ма ри ја на слу ша му зи ку са слу ша ли ца ма на уши ма. Бо би си ла зи сав 
по да дуо, огр нут Ми ли ја ни ном кућ ном ха љи ном.

МА РИ ЈА НА (ски да слу ша ли це, по гле да Бо би ја, за чу ди се на трен): Јао, у пр ви мах 
ми се учи ни ло да сте мо ја ма ма!

БО БИ: Ва ша мај ка је би ла та ко љу ба зна да ми по зај ми свој огр тач. Мој је не ко украо 
у оном од врат ном мо те лу. Ни је ни чу до. Био је то „Вер са че“ ба де ман тил. Це на – ба га-
те ла. Три хи ља де евра.

МА РИ ЈА НА: И овај вам ле по сто ји. Ле пом чо ве ку све ле по сто ји. А ове жи ве бо је вас 
не ка ко отва ра ју у ли цу.

БО БИ: До бро би ми до шла јед на ка фа.
МА РИ ЈА НА: Хо ће те ли нес или тур ску? Мо жда тур ску, па да по сле га та мо. 
БО БИ: Бо ље нес. Зна те, на тур ску ка фу се по пре ко гле да у Бри се лу. Тур ска ка фа је 

глав ни раз лог због ко га Тур ска не мо же да до би је ста тус кан ди да та. 
МА РИ ЈА НА: А зна те ли да је пре не ки дан јед на ком ши ни ца гле да ла ма ми у шо љу 

и пр о ре кла јој да ћу се уда ти за вас?
БО БИ: Баш за ме не!
МА РИ ЈА НА: Та ко је ре кла: „за пут ни ка из да ле ка“.
БО БИ: Сад, ко зна! Мо жда је и по го ди ла. Ни кад се не зна кад љу бав мо же да бук не. 

Али то, ве руј те, не ма ни ка кве ве зе са ка фом. Ви сте јед но став но за но сни. Ва ма је ствар-
но те шко одо ле ти. (Об у хва та је стра га ру ка ма око стру ка и љу би је у врат, Ма ри ја на 
то спрем но до че ку је, хо ће да ски не га ће, али не ко ку ца на вра та.)

МА РИ ЈА НА: Ни кад ми ра у овој ку ћи. Одох ја у сво ју со бу да ма ло ма стур би рам. Па 
се по сле ви ди мо.

БО БИ: Ћао, љу ба ви. (у прав цу вра та) На пред!
Ула зи Зе мљак.
ЗЕ МЉАК: До бар дан, до бар дан! Ка ко сте? Је сте ли ле по спа ва ли?БО БИ: До бар дан! 

Ни је ло ше. Дрем нуо сам ма ло.
ЗЕ МЉАК: Мо жда сте ме за бо ра ви ли. Ја сам Зе мљак.
БО БИ: Ко би вас мо гао за бо ра ви ти, го спо ди не Зе мљак. Та ква ли ца се ни ка да не 

за бо ра вља ју.
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ЗЕ МЉАК: Дра го ми је да ме се се ћа те. Слу чај но сам пр о ла зио по ред пред сед ни ко-
ве ку ће, па по ми слих, свра ти чо ве че, по гле дај ка ко је наш гост, тре ба ли му штoгод. 
На ђи му се при ру ци. Бу ди го сто љу бив, она ко срп ски.

БО БИ: То је ја ко ле по од вас. Да ни сте мо жда хте ли да раз го ва ра те са мном о не ким 
пр о бле ми ма у ва шем гра ду?

ЗЕ МЉАК: А, не! У ства ри, са мо сам хтео да вам се на ђем на услу зи, да ви дим тре ба 
ли вам не што.

БО БИ: Па, ви ди те, тре ба ми јед на ма ла по зај ми ца док ми не лег ну па ре из ино стран-
ства. Имам не ке тр о шко ве, зна те?

ЗЕ МЉАК: Хва ла вам што сте ми ука за ли по ве ре ње. Баш сам ју тр ос сре ђи вао кућ не 
ра чу не, при хо де и рас хо де и да зна те, до го ди ла ми се јед на ја ко чуд на ствар. Про сто 
да чо век не по ве ру је. По ја вио ми се од не куд ви шак од пет хи ља да евра с ко ји ма уоп ште 
не знам шта да ура дим. Па, ето, те па ре ко је ми не тре ба ју, ра до ћу усту пи ти ва ма, као 
ма ли знак па жње. Ви сте свет ски чо век, ви ће те зна ти ка ко да их па мет но по тро ши те.

БО БИ: До бро сте ура ди ли. На ћи ћу ја већ на чи на. (узи ма ко ве рат с па ра ма)
ЗЕ МЉАК: Ја сад идем, не ћу да сме там, а ви ме – ако мо же те – за бо ра ви те. Шта ћу 

ја ова кав ни ка кав у ва шем пам ће њу? Ко зна ка кве ви све ве ли ке и зна чај не љу де др-
жи те у гла ви. Ни је то мо је дру штво.

БО БИ (ис пра ћа ју ћи га): Хва ла, дра ги при ја те љу! По тру ди ћу се. Сма трај те се за бо-
ра вље ним. 

Бо би ва ди па ре из омо та и бро ји.
БО БИ: Че ти ри хи ља де де вет сто де ве де сет пет. А ре као пет хи ља да. Ка ква сит на 

ду ша. Бар пет евра да ми за ки не. Али ни је ово ло ше, уоп ште ни је ло ше.
Ку ца ње на вра ти ма.
БО БИ: На пред!
СУ БА ШИЋ: До бар дан, це ње ни и ува же ни го сте! Из ви ни те што уз не ми ра вам...
БО БИ: Слу чај но сте про ла зи ли по ред пред сед ни ко ве ку ће, па по ми сли ли, за што 

да не свра тим, да ви дим ка ко је наш гост, тре ба ли му шта, да му се на ђем при ру ци...
СУ БА ШИЋ: Ка ко сте са мо по го ди ли! Не ве ро ват но. Упра во је та ко би ло. Зна ли смо 

ми од мах да сте ви ге ни је, али ово ме је за и ста обо ри ло с но гу. Ка ква моћ пред ви ђа ња!
БО БИ: Ни је то та ко те шко пред ви де ти. Шта мо гу учи ни ти за вас?
СУ БА ШИЋ: Ни шта, дра ги го спо ди не, да ле ко би ло да ви тре ба не што да учи ни те за 

ме не. На про тив. Ја го рим од же ље да не што учи ним за вас. Би ће ми дра го. 
БО БИ: Па, кад већ на ва љу је те, тре ба ло би ми ма ло па ра на за јам. Јед но пет хи ља да. 

Евра, на рав но. 
СУ БА ШИЋ: Бог нас је по гле дао, дра ги го спо ди не. Слу чај но имам при се би пет хи-

ља да евра. Али, не ће те ми ве ро ва ти.
БО БИ: Мо жда и хо ћу. Са мо ви ре ци те.
СУ БА ШИЋ: Не знам ода кле да поч нем. Мо ја по кој на ба ба, До ви ја на, би ла је ја ко 

ште дљи ва же на. Та го то во ни шта ни је тро ши ла и стал но ме је гр ди ла да сам ра сип ник. 
Ште де ла је сва ки ди нар и ту се, бог ме, то ком го ди на на ку пи ла ле па па ра. Он да је на-
пи са ла те ста мент с кла у зу лом да се отво ри тек два де сет го ди на по сле ње не смр ти, а 
то је би ло ју че. Отво ри ти та ко адво кат те ста мент, а у те ста мен ту пи ше: „Си не Јор да не, 
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по што знам да си ра сип ник, сав свој но вац оста вљам пла во ко сом пут ни ку на мер ни ку 
ко ји ће се по ја ви ти са се ве ра.“ Не ма ни ка квог дру гог пут ни ка са се ве ра осим вас, па 
след стве но то ме пет хи ља да ба ба До ви ја ни них евра при па да ва ма.

БО БИ: И ни је вам па да ло на па мет да то пре ћу ти те?
СУ БА ШИЋ: Да бу дем искрен, је сте. Али са мо на час. Он да сам се тр гао. Су ба ши ћу, 

по ште ње је пре че од три ча вих пет хи ља да евра, ре као сам сâм се би. Без од го вор но сти 
и по ште ња ни ка да не ћеш ући у ЕУ.

БО БИ: Ис прав но сте по сту пи ли. 
Ва ди из ко вер те је дан евро и да је га Су ба ши ћу.
БО БИ: Ку пи те јед ну све ћу и за па ли те је за по кој ду ше ба ба До ви ја ни. Ово ћу сва ка-

ко по ме ну ти у свом из ве шта ју.
СУ БА ШИЋ: Хва ла, хва ла, до не ба хва ла! 
 БО БИ (бро ји па ре): Че ти ри хи ља де де вет сто де ве де сет два. Ка кве ло пу же! Ка кве 

сит не ду ше! Ми сле ваљ да да не ћу из бро ја ти. Али све је ово па ло с не ба.
Ку ца ње на вра ти ма.
БО БИ: Ко је?
ОР ДА ГИЋ: То сам ја, Ор да гић.
БО БИ: Шта хо ће те?
ОР ДА ГИЋ: Са мо сам хтео да ви дим да ли вам не што тре ба.
БО БИ: Ле по од вас. Уђи те!
Ор да гић ула зи, изу вен, др жи ци пе ле у ру ка ма.
ОР ДА ГИЋ: До бар дан! По ми слио сам да ће вас мо жда бо ле ти гла ва, па сам вам до-

нео аспи рин и ви та мин Ц.
БО БИ: То је ле по од вас. Али ме ни тре ба јед на ма ла по зај ми ца да бих из ми рио ра-

чу не. Сит ни ца, пет хи ља да. Мо ја упла та већ не до пу сти во ду го ка сни. Ва ше бан ке су 
крај ње не по слов не. По ме ну ћу то у свом из ве шта ју.

ОР ДА ГИЋ: Ни ка кав про блем, дра ги го спо ди не, Ни ка кав про блем. А бан ке, бан ке су 
за и ста ужа сне. До шло је та кво вре ме да бан ка ри пљач ка ју ганг сте ре. О по ште ном 
све ту да и не при чам. Али има те сре ће. Кре нем ја ова мо, хо дам по ла ко, кад у јед ном 
тре нут ку угле дам ис под јед не клу пе на тр гу не ка кав смо ту љак. У ме ни се од мах про-
бу ди ла без бед но сна кул ту ра. Шта ако су те ро ри сти по ста ви ли бом бу? Са вла дам ти ја 
страх, за жму рим, отво рим смо ту љак, кад имам шта и ви де ти. Уме сто бом бе уну тра 
еври. Она ко од о ка, ре као бих да има око пет хи ља да. Шта сад да ра дим? Пи там се ја. 
Да за др жим но вац, то не до ла зи у об зир! Ја сам по штен на ла зач. Да га од не сем у по-
ли ци ју, ко ми га ран ту је да по ли цај ци ни су ко рум пи ра ни? Па сам за то од лу чио да га 
дам ва ма, па ви са њим ра ди те шта зна те. 

БО БИ: Ис прав но сте по сту пи ли. Зна ћу то да це ним. А за што сте ви бо си?
ОР ДА ГИЋ: Она ко... Да не пр љам те пих. Ка ра га ћа се љу ти.
БО БИ: Ле по вас пи та ње, не ма шта! Сад се обуј те, па пут под но ге. Ви де ће мо се ка сни је.
ОР ДА ГИЋ: До ви ђе ња! Ако још не што на ђем на ули ци, од мах ћу то до не ти ва ма.
БО БИ: Отво ри те че тво ре очи.
Ор да гић се на вра ти ма су да ра са Ка ра мар ко ви ћем. Ту се на пра ви гу жва. Не зна се ко 

тре ба да уђе, ко да иза ђе. Ко нач но, Ка ра мар ко вић ула зи. 
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КА РА МАР КО ВИЋ: До бар дан, ка ко сте? Ни ка кав ред не зна овај Ор да гић. На дам се 
да вам ни је до са ђи вао?

БО БИ: Па, да ви ди те и ни је. Ко јим ви по слом.
КА РА МАР КО ВИЋ: Хит ним.
БО БИ: На дам се да ни је ни шта ло ше.
КА РА МАР КО ВИЋ: Ма да ле ко од то га. Ра ди се о до бр ом по слу. Ви ди те, да нас срет нем 

ди рек то ра бан ке, не ког Пу ва чи ћа, ни је ни бит но. Знаш шта, ка же ми Пу ва чић, чуо сам 
да нам је у по се ту сти гао ин спек тор из ЕУ. Та ко ђе сам чуо да му ка сни не ка до зна ка из 
ино стран ства. Мо ја бан ка, ка же да ље Пу ва чић, с тим не ма ни шта, али ја, ка же, осе ћам 
мо рал ну од го вор ност. Па сам од лу чио да му по ша љем пет хи ља да евра, да се го спо-
ди ну на ђе док не стиг ну па ре из ино стран ства, а по сле ће мо по рав на ти ду го ве.

БО БИ: Не до ла зи у об зир! Не мо гу ја да рав нам ду го ве. А уо ста лом, имам ов де све 
што ми је по треб но.

КА РА МАР КО ВИЋ: Ама, дра ги го спо ди не, ни сте ме до бро раз у ме ли. То јест – ни сте 
до бро раз у ме ли Пу ва чи ћа. Из рав на ти ду го ве – то је са мо бан кар ски жар гон. То се са-
мо та ко ка же. У ства ри, ни шта ни ком не ду гу је те. Шта ви ше, Пу ва чић се из ви ња ва што 
ва ша упла та то ли ко ка сни и мо ли вас да при ми те овај ма ли знак па жње.

БО БИ: Па до бро, кад је већ та ко, дај те те па ре. Ра до бих још ћа скао с ва ма, али ме 
че ка ве ли ки по сао. Мо рам да пи шем из ве штај, зна те. Би ло ми је дра го. По здра ви те 
го спо ди на Пу ва чи ћа и пре не си те му мо ју по ру ку: с та квим бан ка ри ма Ср би ја не тре ба 
да бри не о еко ном ском про спе ри те ту.

КА РА МАР КО ВИЋ: Пре не ћу, пре не ћу... Сва ка ко ћу пре не ти. До ви ђе ња, дра ги го спо ди не!
Ка ра мар ко вић се на вра ти ма су да ра са Ци га но ви ћем, На ста је иста гу жва као ма ло пре.
ЦИ ГА НО ВИЋ: На дам се да не до са ђу јем. Свра тио сам са мо да ви дим да ли вам шта 

тре ба, па идем да ље. Ду жност зо ве. Је сте ли се ле по од мо ри ли?
БО БИ: Сад, ка ко се узме. Ма ло-ма ло, па ето ти га не ко, а ја мо рам да пи шем из ве-

штај. То ме де кон цен три ше. Ко јим ви до бр ом?
ЦИ ГА НО ВИЋ: До нео сам вам пре ми ју с том бо ле.
БО БИ: Ка ква, чо ве че, пре ми ја? Ка ква том бо ла?
ЦИ ГА НО ВИЋ: Ех, па пре ми ја. Ја, зна те, мно го во лим да играм том бо лу. Играм сва ког 

да на. Играо сам и да нас. Ку пим је дан ли стић за се бе и је дан за вас. Ин спек тор ће ми, 
по ми слио сам, си гур но до не ти сре ћу. И зна те шта? Сре ћу је сте до не ли, али се би. Ваш 
ли стић је до био пре ми ју од пет хи ља да евра и ја вам је са да до но сим. Не ћу да вас ви-
ше за др жа вам. Збо гом и у здра вљу по тро ши ли те па ре! 

СЛИ КА СЕ ДАМ НА Е СТА

Бо би и Џо.

БО БИ: Дај дер ми онај лап топ.
ЏО: Па не ћеш ваљ да сад да играш игри це?
БО БИ: Ма ка кве игри це, хо ћу да ову бан ду ста вим на Феј сбук и да до тан чи на опи-

шем шта ове ба ра бе ра де ов де. Це ла Ср би ја ће то пр о чи та ти за два са та. Има да иду 
на ро би ју. Је сам ли ти ре као у оној ру пи од мо те ла да ћу им је ба ти мај ку мај чи ну. Ја 
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др жим реч. Ви диш, Џо, осим што смо ле по про шли, учи ни ли смо и до бро де ло. Мо жда 
нам јед ног да на гра ђа ни ове ва ро ши по диг ну и спо ме ник.

ЏО: Слу шај, Бо би. Ми слим да је бо ље да се ми што пре чи сти мо одав де. Пра ви ин-
спек тор сва ки час мо же до ћи, а ако се то до го ди ми ће мо би ти на Феј сбу ку.

БО БИ: Опет не маш ви зи ју. Мо ра се ма ло ри зи ко ва ти. Али не ће мо се ду го за др жа-
ва ти. Имам план. Су тра иде мо одав де и то у мер це де су. Стр пи се ма ло, чо ве че. Знаш 
шта ка же Слеџ Ха мер: I know what I аm do ing. 

Чу ју се гла со ви гра ђа на ис пред Ка ра га ћи не ку ће.
ГЛА СО ВИ: Ама пу сти те нас го ре! Хо ће мо код ин спек то ра... До ле не прав да... Жи ве-

ла Ср би ја...! Не мо же то та ко! Пу штај те!
КА РА ГА ЋИН ГЛАС: Од биј, сто ко! Го спо дин ин спек тор спа ва. Сад ћу да зо вем ин тер-

вент ну бри га ду!
ГЛА СО ВИ: Не мој ко Бо га те мо ли мо.
КА РА ГА ЋИН ГЛАС: Сик тер, кад го во рим!
БО БИ (Џоу): По гле дај шта се то до га ђа. Ка ква је то лар ма?
БО БИ (гле да кроз про зор): Не ка ква де ле га ци ја. Ви дим тран спа рен те. Не ка кав „По-

крет за ју го и сток“. Из гле да да хо ће код те бе.
БО БИ: Од лич но! Са зна ће мо још што шта о овим кли па ни ма. (при ла зи про зо ру) Из-

во ли те, го спо до, поп ни те се го ре, ра до ћу вас са слу ша ти.

СЛИ КА ОСАМ НА Е СТА

Гра ђа ни ула зе. То су исти глум ци ко ји игра ју Ка ра мар ко ви ћа, Ор да ги ћа, Ци га но ви ћа, 
Зе мља ка и Су ба ши ћа, са мо су пре ру ше ни.

БО БИ: Шта мо гу да учи ним за вас, го спо до? Шта ви хо ће те?
ГРА ЂА НИН 1: Хо ће мо со ци јал ну прав ду, го спо ди не!
ГРА ЂА НИН 2: Хо ће мо иста пра ва за све. Ви ше не мо же мо да под не се мо ре ке ти ра-

ње и на си ље!
ГРА ЂА НИН 3: Хо ће мо да се наш глас чу је у Бри се лу!
ГРА ЂА НИН 4: Хо ће мо да ту жи мо Ка ра га ћу Ме ђу на род ном су ду прав де!
ГРА ЂА НИН 5: Зах те ва мо уки да ње пра ва пр ве брач не но ћи!
БО БИ: Ка кво пра во пр ве брач не но ћи? Шта при ча те?
ГРА ЂА НИН 5: Пред сед ник оп шти не је до нео уред бу по ко јој се сва ком мла дом брач-

ном па ру из оп штин ске ка се упла ћу је 1200 евра, под усло вом да Ка ра га ћа пр ви спа ва 
с мла дом. Твр ди да је то у ду ху срп ске сред њо ве ков не тра ди ци је и ви дов дан ске ети ке. 

БО БИ: Али, ја сам из по у зда них из во ра чуо да је Ка ра га ћа пре по тен тан.
ГРА ЂА НИН 1: То је тач но. Али му то уоп ште не сме та. Узи ма бес плат но ви ја гре из 

мо је апо те ке и са мо ри че ко бик. 
ГРА ЂА НИН 2: Ве ли ко је ов де, бе за ко ње, го спо ди не. А не смеш ни да зуц неш. Има 

ве зе у Бе о гра ду, шу рак му ра ди као пор тир у Вла ди, па је до вео ов де ин тер вент ну 
бри га ду ко јом на ме ра ва да гу ши по бу не. Жан дар ме је сме стио по на шим ку ћа ма и 
ду жни смо још и да их хра ни мо и пе ре мо. 
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ГРА ЂА НИН 3: Ње го ва же на и ћер ка се го ди на ма обла че у мом бу ти ку. Узи ма ју нај-
ску пљу гар де ро бу и нај ква ли тет ни је ци пе ле. И ни на па мет им не па да да пла те.

БО БИ (ше рет ски): Ко би ре као! А учи нио ми се баш до бар чо век.
ГРА ЂА НИН: До бар је он пре ма ви шим од ње га. А са мо ми зна мо ка кав је пре ма на ма. 

Скот нај о бич ни ји!
БО БИ: Ви ди те, го спо до, то се мо же ре ши ти. Чим оде те на пи са ћу до пис Ха шком 

три бу на лу. Али то, на рав но, ко шта. У Ха гу јед на обич на так се на мар ка ко шта пет сто 
евра. Да и не го во рим о адво ка ти ма, при ста ви ма, дак ти ло граф ки ња ма и оста ли ма. Е 
сад, ако ску пи те ме ђу со бом не ку цр ка ви цу, оба ве зу јем се да ћу ваш слу чај из не ти 
пред европ ску јав ност.

Гра ђа ни се до мун ђа ва ју ме ђу со бом.
ГРА ЂА НИН 3: Је сте да смо на чи сто оси ро ма ши ли, али мо же мо ску пи ти от при ли ке 

пет хи ља да евра. Хо ће ли то би ти до вољ но?
БО БИ: Не ве ру јем. Али ствар је то ли ко не пра вед на да ћу раз ли ку до пла ти ти из свог 

џе па.
ГРА ЂА НИН 4: Бог вас бла го сло вио, го спо ди не!
СВИ ГРА ЂА НИ: Бог вас бла го сло вио!
БО БИ: Бог ме ствар но бла го сло вио. До ви ђе ња, го спо до! И иди те су тра на Феј сбук. 

Ви де ће те да ће сви ва ши про бле ми би ти ре ше ни.

СЛИ КА ДЕ ВЕТ НА Е СТА

Ка ра га ћа, Ми ли ја на, Ма ри ја на

КА РА ГА ЋА (Ма ри ја ни): И шта ка жеш, за про сио те?
МА РИ ЈА НА: Да, та та. Ма ло пре смо се ве ри ли.
МИ ЛИ ЈА НА: Па кад те је за про сио?
МА РИ ЈА НА: Пре по ла са та на сте пе ни шту. Клек нуо је пред ме не, по кло нио ми ру жу 

и ре као: „Хо ћеш ли да се удаш за ме не?“
МИ ЛИ ЈА НА: И ти од мах при ста ла ко по след ња се љан чу ра? Не бих ја пре на гљи ва ла! 

Је сте да је из Европ ске уни је, али ко зна ка кав је чо век. Шта ми уоп ште зна мо о ње му? 
Мо жда је пе дер. Бри сел је пун пе де ра. Мо жда са мо хо ће ми раз.

КА РА ГА ЋА: Па шта ако је и пе дер! А што се ти че ми ра за, не мој би ти сме шна. Ње го ва 
пла та је си гур но два пу та ве ћа од Ма ри ја ни ног ми ра за. Шта је за ње га сто хи ља да евра! 
Па знаш ли да са мо ње гов ба де ман тил ко шта три хи ља де евра? 

Ула зи Бо би. Огр нут Ми ли ја ни ном кућ ном ха љи ном.
БО БИ: Три и по хи ља де, три и по хи ља де, дра ги при ја те љу. Или је бо ље да те, има-

ју ћи у ви ду но ве окол но сти, зо вем та та. 
КА РА ГА ЋА: Сло бод но ме зо ви те „та та“. Част ми је да бу дем отац јед ном та ко ве ли ком 

чо ве ку. Си не мој.
БО БИ: Да кле, ба де ман тил од три и по хи ља де евра ко ји су ми по ква ре ња ци укра ли 

у оној пр чвар ни ци од мо те ла. Ни је ту у пи та њу но вац. То ми је успо ме на од по кој ног 
оца.
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КА РА ГА ЋА: Ни сам знао да вам је отац умро. Мо је са у че шће. Част ми је што ми је 
при ја тељ је дан та ко ве ли ки по кој ник. А ти, си не, не мој да се се ки раш. Ја ћу лич но да 
сно сим тро шко ве ба де ман ти ла, а она бан да ће ми то ску по пла ти ти. 

МИ ЛИ ЈА НА: Са мо да знаш, зе те, Ма ри ја на је на ви кла ис кљу чи во на нај бо ље. Но си 
са мо нај ску пље ха љи не и ци пе ле. Во ли зла то и бри ли јан те. А бо ра ни ју и пи лав уоп ште 
не ће да је де.

МА РИ ЈА НА: Ма ма, мо лим те, шта ће чо век по ми сли ти!
КА РА ГА ЋА: Ствар но, Ми ли ја на, те би као да ни је дра го што ти се ћер ка уда је.
МИ ЛИ ЈА НА (уси ље но): Ма, дра го ми је. Ка ко ми не би би ло дра го. Жао ми је са мо 

што ће жи ве ти да ле ко одав де.
БО БИ: Ама, це ње на та што, жи ви мо у вре ме ну пу то ва ња и на пред них ко му ни ка ци ја. 

До ла зи ће те ви код нас у Бри сел, ми ће мо сва ких ме сец да на свра ћа ти код вас. Ме не 
по сао че сто до во ди у ове кра је ве. Ту су и мо бил ни те ле фо ни. И Феј сбук.

МИ ЛИ ЈА НА: Ех, да ле ко од очи ју, да ле ко од ср ца.
КА РА ГА ЋА: Ти си баш на крај ср ца. Хај де, го ре гла ву! Хај де да на здра ви мо.
БО БИ: Ка сни је! Ја бих се са да ма ло по ву као с ве ре ни цом да се од мо ри мо. Има мо 

то ли ко то га да ка же мо јед но дру гом.
МИ ЛИ ЈА НА: Не сум њам у то.
КА РА ГА ЋА: На рав но, на рав но. Са мо се ви од мо ри те. Че ка ће мо вас ов де, па да се 

по сле до го во ри мо о де та љи ма. Знаш, си не, свад ба, ми раз, тру ба чи, јаг њад, пра сад, 
зва ни це. Сто ту по сло ва има. Све ћу ја на се бе пре у зе ти. Ни шта се не се ки рај.

Бо би и Ма ри ја на од ла зе на спрат.

СЛИ КА ДВА ДЕ СЕ ТА

Бо би и Џо ис пред вра та спа ва ће со бе. 

ЏО: Звао си ме! Ма ло пре ви дех SMS.
БО БИ (ста вља прст на уста): Ти хо. Ма ри ја на је уну тра. Слу шај па жљи во. Спа куј на ше 

ства ри. Ако ви диш не ки сат, не ко сре бро, не ки на кит, не што та ко – и то спа куј. Ко фе ре 
из не си и че кај ме иза га ра же. Во ди ра чу на да те ни ко не ви ди. Ако нас про ва ле, го то-
ви смо! Не ги не нам ро би ја.

ЏО: Сад ку жим шта си на у мио. Ге ни је си, Бо би.
БО БИ (са мо за до вољ но): Сви ми то го во ре у по след ње вре ме.
ЏО: Ствар но си ге ни је.
БО БИ: Ај де, сад. Не сад. Кре ни за по ла са та. Ја ћу за го ва ра ти Ка ра га ћу и ма то ру 

ве шти цу. И не мој до ле пу ши ти. Мо же те ода ти дим. Ни су ови ма гар ци то ли ко глу пи 
ко ли ко из гле да ју.

ЏО: До го во ре но.
Џо од ла зи. Бо би се вра ћа у со бу. Из со бе се убр зо за чу ју уз да си, кри ци и дах та ње. 
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СЛИ КА ДВАДЕСЕТ ПРВА

Ка ра га ћа и Ми ли ја на. Ми ли ја на нер во зно штри ка. Ка ра га ћа игра игри це на мо бил ном. 
Бо би си ла зи са спра та но се ћи бе ли чар шав.

МИ ЛИ ЈА НА: Ју, Ан то ни је! Дух!
КА РА ГА ЋА: Ка кав дух? Шта лу пе таш. То је наш зет.
МИ ЛИ ЈА НА: А за што но си чар шав?
КА РА ГА ЋА: От куд бих ја то знао?
МИ ЛИ ЈА НА: Ку ку ме ни, ја знам! Не ма кр ва ве мр ље. Ни је би ла не ви на. (Бо би ју) Је л’ 

ни је? Ре ци ми, мо лим те. Ја ћу јој пре су ди ти.
БО БИ (вр ти гла вом): Ни је, бог ме, би ла не ви на. Жа лим, али рас ки дам ве рид бу.
Ми ли ја на ска че, узи ма Ка ра га ћин ло вач ки ка ра бин ока чен на вид ном ме сту, ре пе ти-

ра га и кре ће пре ма сте пе ни шту.
МИ ЛИ ЈА НА: Ле по је јед ном ре као Го гољ да пу шка мо ра опа ли ти не где при кра ју. 

Сад ћу кур ву да уби јем. Зар та ко да нас осра мо ти пред Европ ском уни јом? Зар нам 
та ко вра ћа све што смо за њу учи ни ли. Срам је би ло, да је срам...

По ја вљу је се Ма ри ја на.
МА РИ ЈА НА: Апри ли ли ли!
БО БИ: Апри ли ли ли!
МИ ЛИ ЈА НА: Ку ку, мај ко мо ја, па да нас је пр ви април!
КА РА ГА ЋА (сме је се на си лу): Па да! Пр ви април. Апри ли ли ли. Е баш су нас пре шла 

ова де ца, Ми ли ја на.
БО БИ (гр ли Ма ри ја ну): Па на рав но! Пр ви је април. Мо ра мо се ма ло на ша ли ти. Не-

мој те сум ња ти да је ва ша кћер не ви на. На рав но, ја ћу се у то уве ри ти тек то ком пр ве 
брач ној но ћи. Али уоп ште не сум њам. Ја сам, зна те, џен тлмен.

МИ ЛИ ЈА НА: Ни смо ни сум ња ли у то.
БО БИ: Е, сад, дра ги та та, тре ба ми још јед на услу га. Бу ду ћи да ће мо Ма ри ја на и ја 

пре ко су тра пред ол тар, та ко смо се до го во ри ли, ја сам по звао сво је ко ле ге, ин спек-
то ре из ЕУ, на мо мач ко ве че у Си ја рин ску Ба њу. Мо гу да узмем так си, али ми слим да 
би би ло бо ље да ми по зај миш свој мер це дес и да ми даш јед но по ло ви ну ми ра за, да 
то пр о сла ви мо као љу ди. Све мо ра да бу де га ла, раз у меш. А су тра ра но до ла зим да се 
до го во ри мо о де та љи ма.

КА РА ГА ЋА: Ма, сва ка ко, си не мој, не иде то без мо мач ке ве че ри. Узми ти сад цео 
ми раз, па ко ли ко по тро шиш. За те бе је то ио на ко сит на па ра. Ај де сад, да ти дам кљу-
че ве, па пут под но ге, а ја ћу да зо вем сво је пај та ше да и ми ов де пр о сла ви мо.

Бо би љу би Ми ли ја ну и Ма ри ја ну. Узи ма кљу че ве од мерцедeса и од ла зи.




