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ПРВА СЦЕНА: ДОЛАЗАК ХАЈДУКА У ШКОЛУ 

(Разредна, Хајдук, Влада Индијанац, Хималаја, Дебела Оливера, Ђоле, Марина, Весна) 
(Школа. Учионица.Звоно за велики одмор.Русвај.Улази наставница биологије-разредна са једним 

дечаком...) 

 

РАЗРЕДНА: Децо, ево вам новог друга, лепо га примите и помозите му да се уклопи и навикне на 

ову средину. 

ХАЈДУК: (разгледа по учионици.Страшно му је.Чини му се да га цео разред гута очима.) 

РАЗРЕДНА: (наставља...) Ако се не варам Драговићева, код тебе не седи нико у клупи. Хајдук, ту 

ћеш да седиш и упамти нема премештања! Хајде сад... Чекај... Ред је да се представиш разреду. За 

почетак реци нам како се зовеш. 

ХАЈДУК: (муцајући) Гли... Глигорије...  

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ: Сељаче! (Сви се смеју)  

РАЗРЕДНА: Владо (љутито) те твоје духовитости би могао да задржиш за себе (у разреду тајац) но 

зар само Глигорије? 

ХАЈДУК: Ја се зовем Глигорије Пецикоза Хајдук! (у разреду пригушен кикот) 

РАЗРЕДНА: Добро, Глигорије, а шта ти значи оно - Хадук?  

ХАЈДУК : То ми је део презимена. 

РАЗРЕДНА: Ако је тако нека ти буде. Седи на место. (Разредна крене, па застане) Хајдук, распоред 

што пре препиши од другова, а сутра по њему све како треба.(Изађе) 

(У разреду настане галама, сви се сјате око Хајдука). 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ: Хеј КОЗО, јеси ли штребер? 

ХИМАЛАЈА:Пикаш ли фудбал? 

ХАЈДУК: Не, ја играм фудбал. 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ:(Подругљиво) Јеси ли видео икад праву фудбалску лопту? 

ХАЈДУК: Имам бубамару код куће. И баскетару. Био сам у кошаркашкој репрезентацији школе... 

ДЕБЕЛА ОЛИВЕРА: А шта си у њој радио? 

КАВГАЏИЈА ЂОЛЕ: Држао кош да не падне!(општи смех) 

ХАЈДУК:(узврати осмех Марини) Како се зовеш? 

МАРИНА: Марина... А како тебе зову? Мени се Глигорије не свиђа. Глупаво је. Зваћу те Гриша, то је 

лепше, зар не? (ХАЈДУК слегне раменима.) 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ: Еј мали дођи овамо... Приђи, приђи 

ХАЈДУК:Шта је?! 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ: Ниси жена, хајде слободно приђи. 

ХАЈДУК: Немој да се вређаш. 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ: Хеј...ОК, искулирај. Стани да попричамо... Козице.(Стану један наспрам 

другог ко петлићи кикирези) Ти станујеш у мојој згради. Ја сам на другом спрату. Сања је на 

првом.(Пауза)Њу ћеш да заборавиш...Да заобиђеш... Она је моја. Капираш? (Хајдук се насмеши) Еј, 

не кези се!...Озбиљно ти кажем. Немој после да причаш како те нисам упозорио. 

ХАЈДУК: Добро! Упозорио си ме и схватио сам. Ако немаш ништа друго да ми кажеш - идем. (Пође) 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ: Чекај, нисам још завршио! 

ХАЈДУК: Слушај ти, немој да ме смараш. Нисам заинтересован за Сању, нити и за једну од ових 

девојчица. Остави ме на миру. 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ: Сељо, много ти дижеш нос. Немој да ти га ја спустим. 

(Хајдук оклева да се упусти у тучу) 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ: Шта је Козо, утроњо си се,а?! 

ХАЈДУК: Нисам се утроњо. (Осмехне се) Не вреди вам. Детињасто је побити се, тек да би се 

показала снага. Када то схватите, јавите ми се.(Окрене се и оде) 

ЂОЛЕ КАВГАЏИЈА: Хеј ти нови, ајмо напоље да пикамо баскет сигурно ниси гори од Трте, од њега 
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нема горих. Везе нема. сва срећа па је променио школу. 

ХАЈДУК: Баш фино, и мене прсти сврбе. Коме да дам кошуљу и сат на чување? 

ВЕСНА: Дај мени! Ја ћу да ти чувам! (Излазе напоље, чује се граја као и у свакој школи на великом 

одмору) (Светла се гасе). 
 

ДРУГА СЦЕНА : ЧАС БИОЛОГИЈЕ 

(На сцени разредна и цео разред на својим местима. Упадају знојави распојасани и задихани Хајдук, 

Ђорђе, Хималаја и Влада. Мало затим и Весна.) 
 

РАЗРЕДНА: Први дан у школи Глигорије! Први дан и леп почетак! Касниш на час, и то ни мање ни 

више, него на мој час! 

ХАЈДУК: Извините, разредна, играли смо баскет... Знате ја јако волим кошарку... Па сам, па сам се 

заиграо. Опростите, мислим да се то неће поновити. 

РАЗРЕДНА: Неспорно! Пецикоза, ти си добро васпитано дете. Свиђа ми се што не лажеш и не 

покушаваш да се извучеш,али то не значи да ти правдам кашњење на час. Што се тиче Ђорђа он је 

навикао на неоправдане. Ево, види како се смејуљи. Да је нешто мањи па да му извучем уши. На 

место, кошаркаши! Ти, Глигорије, гледај да за мене будеш што више Пецикоза, а што мање Хајдук. 

(Смех у разреду) А ти, Весна, шта си ти радила? (Весна обори поглед) 

ХАЈДУК: Извините, разредна, Весна је због мене закаснила (жамор у разреду) 

РАЗРЕДНА: (Смејући се слатко) Види, види! Па ти си ипак прави Хајдук! 

ХАЈДУК: Молим вас... Ја сам је замолио да ми чува кошуљу и сат (Граја надјачава Хајдука) 

РАЗРЕДНА : Тишина!!! Шта је са вама!? Весна, на место.(не пријатна тишина.ЗВОНО) 
 

ТРЕЋА СЦЕНА : ЧАС МАТЕМАТИКЕ 

(Хајдук, Марина, Верица, Математичар,  Хималаја, Марина, Весна) 

(Редари бришу ужурбано таблу, а ђаци спремају свеске за час.ЗВОНО.Тајац.Сви ћуте. На улазу 

дежура Марина. После краће паузе... ) 
 

ХАЈДУК: Марина!? 

МАРИНА: А? 

ХАЈДУК: Наставник касни више од 10 минута. 

МАРИНА: Аха, оће он то тако. 

ХАЈДУК: (мала пауза) Е, какав је тај наставник, мислим онако, као човек? 

МАРИНА: Видећеш.  Ево га, иде!!! 

(Викне и стушти се на место. Цео разред скочи на ноге и укипи се.) 

МАТЕМАТИЧАР : Седите. Редари, ко није на часу? 

ВЕРИЦА: Нико. 

МАТЕМАТИЧАР : (Уписује... ) Нико није на часу... 

ВЕРИЦА: Не наставниче, нико не фали са часа. 

МАТЕМАТИЧАР : (листа дневник) Пецикоза Хајдук... 

ХАЈДУК:(Устане) 

МАТЕМАТИЧАР : (Још гласније, не подижући главу) Глигорије! 

ХАЈДУК: (Ноге му се одсекле, грло стегло па само клима главом) 

МАТЕМАТИЧАР : (Диже поглед) Ти не умеш да говориш?! Шта си се расклиматао главом ко 

бесловесно говече? 

ХАЈДУК : Умем наставниче. 

МАТЕМАТИЧАР : Шта умеш? 

ХАЈДУК : Да говорим наставниче. 

МАТЕМАТИЧАР : Е, онда ћеш имати прилику да то своје умеће покажеш и употребиш. На таблу! 

Пиши! Брзина аутомобила се повећава са 36 км/х на 108 км/х за 10 секунди. Израчунај пређени пут и 
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убрзање аутомобила. 

ХАЈДУК: (Брзо испише цео поступак на табли)(настане пауза у којој профа претура по својој 

ташни.Коначно Хималаја проговори) 

ХИМАЛАЈА: Наставниче, готов је. 

МАТЕМАТИЧАР : (Скочи и разбесни се) Ко то прича?! Каква је то галама?! Ово је нечувено! Неред! 

Расуло! Ко вам је дозволи да причате?!  

ХАЈДУК: Ја сам готов, мислим, завршио сам.  

МАТЕМАТИЧАР : (прелете погледом по табли) Како то решаваш?! Левом ногом?! Одакле си 

преписао? Покажи! Брзо,брзо... Дланове покажи! 

ХАЈДУК: (Збуњено) Наставниче, ја ... ја не умем да преписујем. 

МАТЕМАТИЧАР : Дланове! Дланове на сунце! Да ти видим дланове.(Хајдук остави креду и гурне 

му руке пред нос.) Доле руке! Шта ти замишљаш, ко си?! Како се то понашаш? 

ХАЈДУК : Господине наставниче, решио сам задатак, а ви ми нисте рекли да ли је добро или не. 

(Профа видно још више побесни а онда погледа таблу) 

МАТЕМАТИЧАР : (сасвим мирно) види, види молим те. Потпуно тачно.Брзо и добро. Ти си нови 

ученик, је ли?(осмрхне се) Занимљиво. Збиља занимљиво. А у бившој школи нисте говорили на глас 

док сте радили задатак на табли? 

ХАЈДУК: Јесмо наставниче. Али сада сам се збунио и уплашио. 

МАТЕМАТИЧАР : Уплашио?! Шта имаш да се плашиш? Шта си ти, мушкарац или бебица? Да нећу, 

ваљда, нос да ти одгризем? (Хајдук се насмеши) Шта је, шта си се надувао?(Хајдук прасне у смех) Па 

ти ниси нормалан! Како се то понашаш?! Ужас! Расуло! Хаос! Ја ћу те научити пристојном 

понашању, ако то до сада нико није!(Крене дивљачки као да ће да га згази) 

ВЕСНА:(Истрчи до њих и умиљато..) Наставниче, молим Вас, мени ово није сасвим јасно! 

МАТЕМАТИЧАР : (Окрене се и ко јагњашце зажубори) Зар теби Венице може нешто да буде 

нејасно? Хајде, душо, питај па да разјаснимо(Весна приђе табли а наставник се окрене Хајдуку) А ти 

марш на место! И да се научиш лепом понашању(Хајдук оде, а наставник настави умиљато) Е, сад 

питај Веснице. 

ВЕСНА: (Увијајући се истегне руку до врха табле да јој кратка сукњица буде још краћа) Па знате 

ово... Натавниче... Не знам како се одједном одавде... нашло ту. 

МАТЕМАТИЧАР : Ево гледај срце моје!(Показује јој рукама на таблу и размаше се ко извиђач. Вена 

сложи фацу као да слуша највећу мудрост света и повремено клима главом)... Јел ти сада јасно 

Веснице? 

ХАЈДУК: (А парте) Хеј, због чега овај тако? 

МАРИНА: Ћути будало, чуће те! 

ХАЈДУК :Ама како?... Весна? 

МАРИНА: (Насмеје се) Шта Весна? Баш си ментол! Уме она... 

(У том тренутку ЗВОНО. Профа изађе, а за њим и сви ђаци сем Хајдука и Весне.) 

ХАЈДУК: Пуно ти хвала. 

ВЕСНА: Није то ништа. Он се на тај штос лако пали. Све девојчице то знају. само не пролазе акрепи 

и тоталне глуперде. Њима поклања двојке да би се извадио код осталих. Видећеш већ... 

(Ухвати га под руку.МРАК) 
 

ЧЕТВРТА СЦЕНА: СОНГ БРОЈ ЈЕДАН 
 

ПЕТА СЦЕНА : ЧАС СРПСКОГ 

(Разредна, Хајдук, Верица, Српкиња Годзила) 
(Улази наставница. Хајдук чита писмо.) 

 

СРПКИЊА ГОДЗИЛА : Пецикоза! Шта то гледаш у крилима? 
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ХАЈДУК : Ништа.(Устане) 

СРПКИЊА ГОДЗИЛА : Пецикоза, ти лажеш! Моментално то донеси овамо. 

ХАЈДУК : Немам шта да вам донесем (гурне писмо у торбу). 

СРПКИЊА ГОДЗИЛА :Лепо ти кажем дечко, донеси ми то што си читао. Хајде, брже! Немам 

времена за губљење.(Хајдук се заинатио па се не да) Пецикоза... Брзо донеси торбу!(Хајдук се не 

миче. Српкиња устаје и долази до Хајдука.Разред зажамори а она просикта...)Мир!!! Да нисам ни 

реч чула! (Пружи руку ка Хајдуку) Дај овамо торбу! 

ХАЈДУК : Не дам!  

РАЗРЕД : ОООО... 

СРПКИЊА ГОДЗИЛА : Нисам добро чула Пецикоза!  

ХАЈДУК: Добро сте ме чули, не дам. Немате право да ме претресате као да сам лопов. 

СРПКИЊА ГОДЗИЛА : Ја немам право?! Ја?! Ма ко си ти да ми то кажеш?!(Иде ка катедри) 

Пецикоза, напусти час и иди из ових стопа да се јавиш директору. Њему објасни своје понашање... 

Чуо си ме - одмах се губи! (Хајдук ћутке узме торбу и пође). Куда ћеш са торбом?! Остави ствари. 

Да не мислиш можда да ћу ја претресати твоју торбу док ти ниси ту? 

ХАЈДУК: Не знам... нисам сигуран да нећете! 

СРПКИЊА ГОДЗИЛА : (Цикну) Излази напоље! Напоље!!! Редар, да одведеш овог овде одмах код 

директора. Да га сачекаш и доведеш назад.(Оба редара су пошла).Марина ти код разредне. Реци јој 

да одмах дође. А ти Верице, пази се, ако не одете код директора, ти ћеш бити кажњена.(Сво троје 

изађу. На сцени тајац) 

(Након пар тренутака Марина се врати и седне на своје место.Разредна уђе за њом.Тада улазе 

Верица и Хајдук) 

ВЕРИЦА: Директор није ту наставнице, па смо се одмах вратили да питамо шта ћемо сад. 

РАЗРЕДНА: Добро! Невена иди на место. А ти Хајдук, да чујем, шта си то урадио?(Хајдук није 

стигао ни уста да отвори) 

СРПКИЊА ГОДЗИЛА : Ужас!!! Скандал!!! За 20 година службе нисам доживела овакав безобразлук. 

РАЗРЕДНА : Колегинице,дозволите ми да убрзам ствари. Да не губимо од часа ни Ви ни ја. Хајдук 

ће ми у две речи објаснити шта је урадио, по ћемо на разредном да расправимо. Дакле, Хајдук, у 

чему је ствар? 

ХАЈДУК : Нисам дозволио да ме госпођа наставница претресе... 

СРПКИЊА ГОДЗИЛА : Господе Боже! то је превише, он је и даље дрзак! Ја сам госпођица, 

Пецикоза!  

РАЗРЕДНА : (Ледено се осмехујући) Колегинице, дозволите да о свему нас две поразговарамо после 

часа. Пецикоза, седи на место! А Вас колегинице молим да се не узрујавате превише. Обећавам да ће 

Пецикоза бити кажњен онолико колико је заслужио.(Хајдук седне на место. Разредна пође, па 

застане...) И још нешто да вас замолим колегинице. Ја проблеме решавам са читавим одељењем. Ако 

нешто није у реду, најлепше Вас молим, обавестите прво мене - и то одмах. Немојте децу да шаљете 

директору. Па нас две смо одувек добро сарађивале. Следећи час имаћемо разредну заједницу. Сви 

ме сачекајте. (ЗВОНО.Изађе, сви устану) 
 

ШЕСТА СЦЕНА : РАЗРЕДНА ЗАЈЕДНИЦА 

(Разредна, Зорица, Верица, Хајдук, Хималаја, Дебела Оливера, Ђоле, Весна) 

(Дечја граја.ЗВОНО.Разредна улази. Цоле и Верица за катедром) 
 

ВЕРИЦА : Отварам састанак разредне заједнице. Прва и једина тачка дневног реда - Глигорије 

Пецикоза Хајдук... 

ХИМАЛАЈА : Ајде бре не тупите. Човек је потпуно био у праву!  

ЗОРИЦА : (Јасно показујући да не подноси Хајдука) Није тачно! Ово је Београд, а не село! Сељак 
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увек остаје сељак и тако може да се понаша само међу својима. 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : Зорице, џабе причаш, Коза те не разуме. Са њим мораш да спикаш овако:                

                         МЕМЕМЕ...МЕМЕ.(Зорица, Дебела Оливера, Ђоле, Цеца и Влада праснуше у смех) 

ХИМАЛАЈА: Ууу, што је смешно! (Сви полако престану са смехом, само Оливера идиотски 

настави) Оливера, затвори тај отвор за убацивање хране, улетеће ти нешто што се не једе. 

ВЕРИЦА : Мир, народе, мир! Молим Вас, мало тишине!  

ХИМАЛАЈА : Е баш нећу да ћутим, а ти Верице боље умири ове "ДИЗЕЛАШЕ", да нам не загађују 

животни простор својом глупошћу. (Сви се насмеју) 

РАЗРЕДНА : И то ми је неки разред. Цела школа вас слуша. Зар се тако држи одељенска заједница? 

Шта ће да кажу? "Ено они праве русвај, велики људи, а треба им моја сукња да се за њу 

држе"(Тишина) 

ХИМАЛАЈА : Сви знамо шта се догодило на српском. Предлажем да Хајдук објасни шта је било.  

ХАЈДУК : (Устане) 

РАЗРЕДНА : Нећемо тако Хајдук. Немој мени да објашњаваш. Објасни разреду, свима нама. И 

молим те седи, ово није саслушање већ састанак другова.  

ХАЈДУК : (Ћути и стоји) 

РАЗРЕДНА : У реду, ако ти је лакше да стојиш, ти стој. Али немој да ћутиш. 

(Пауза) Волела бих да схватиш своју обавезу пред разредом и објасниш зашто си онако поступио. 

ХАЈДУК : Ту нема шта да се објашњава. Био сам дрзак и изнервирао сам наставницу. Због тога ме је 

послала код директора. Остало знате. 

ВЕРИЦА : А претресање? 

ХИМАЛАЈА : Чекај, бре Верице, немој тако. Тражи реч.(Весна подиже руку.) Весна изволи. 

ВЕСНА : Хајдук поступа...  

ВЕРИЦА : Ма немој ти Цоле да изводиш. Ако си човек, дај ми реч. Почела сам да говорим. 

ХИМАЛАЈА : (Мирно) Добићеш реч после Весне. Неки ред мора да постоји. А ти увек хваташ на 

галаму. Изволи Весна. 

ВЕСНА : Хајдук не поступа другарски. Неће намерно да каже све. Сви знамо да је у једном имао 

право, побунио се против претресања. 

ВЕРИЦА: Слажем се са Весном. И још нешто. Хајдук је читао, ја знам шта, али нећу да кажем. 

(Жамор) Нека он одлучи да ли ће нам свима рећи. Наставница га је видела и напала. Да ли због тога 

мора да се направи оволика драма? Ја сам делегат нашег разреда и на разредном већу сам видео баш 

њу како чита "Скандал", док други говоре. држала је новине испод стола. Могла је само да опомене 

Хајдука, као што је директор њу, и све би било у реду. 

ВЕСНА & ХИМАЛАЈА: Тако је! 

ОЛИВЕРА & ЗОРИЦА : Није тако! 

ЗОРИЦА : Оно што је дозвољено наставницима није нама!  

РАЗРЕДНА : (Подигне руку, у разреду тајац) Немојте да ме погрешно разумете али бих на вашем 

месту пустила Хајдука да одлучи, баш као што Невена рече, да нам поштено и отворено објасни, шта 

га је навело да, како сам каже, буде дрзак. 

ХАЈДУК : Читао сам писмо од најбољег друга из бивше школе. (Жамор) Сутра стиже на Републичко 

такмичење школских екипа. Па ја ... 

ХИМАЛАЈА : Ето, сад је свима јасно. то си могао одмах да кажеш. (Жамор)  

РАЗРЕДНА : Молим вас, умирите се! Као прво, на часу није дозвољено читање писама. Као друго, 

зар ти Хајдук ниси то умео и наставници да кажеш?! Јасно је да ја не одобравам никакве претресе, 

али не одобравам ни дрскост. Зар није било једноставније да си наставници уз извињење све 

објаснио?  

ЂОЛЕ КАВГАЏИЈА : Није имао времена. (Сви се насмеју)  

РАЗРЕДНА : Да завршимо. Шта предлажете? Шта ћемо са вашим другом? 

ХИМАЛАЈА : Да му опростимо. Нов је. 
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ЗОРИЦА : Да му дате укор, најмање укор разредног старешине.(Жамор). 

ХИМАЛАЈА : Погрешио је, али то му је прва грешка. Не би га требало одмах кажњавати. само не 

знам како ће разредна да објасни наставници? (Сви погледају у разредну). 

РАЗРЕДНА : И ја мислим да Хајдука не треба кажњавати. али за мене је ту један проблем много 

већи. Хајдук је рекао да је читао писмо свог најбољег друга. У реду. А има ли он доброг, не најбољег, 

али бар доброг друга овде, у нашој средини? Како сте га примили? Да ли је за тебе Владимире он још 

Сеља или Коза? Да ли је он стварно део овог разреда? То је право питање, децо, верујте ми. А за 

наставницу не брините... 

ХИМАЛАЈА : Хајдук је наш! То се само неки дувају, али он је наш. Је ли тако народе?! 

РАЗРЕД : Тако је! (Сви окрену главу према Влади и Зорици) 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : Не дувам се. Шта ме брига за њега. 

ВЕРИЦА : Он то због Марине.  

ЗОРИЦА : А теби криво.  

РАЗРЕДНА : Један проблем смо решили, а што се тиче заљубљивања, то ћемо други пут. Ето и 

Владимир се слаже, јел тако?(Влада се увређено окрене у страну, разред прасне у смех) 

ХИМАЛАЈА : Верице пиши: Будући да је ово Глигорију прва грешка, одељенска заједница је 

одлучила да се не кажњава. Ко је за? (Шума руку) Ко је против? (Зорица, Оливера и Ђоле). 

РАЗРЕД : УУУУУУ...(ЗВОНО. Сви изађу, остане Весна, разредна и Хајдук). 

РАЗРЕДНА : Е, мој Хајдук. Видела сам ја одмах да ћеш ми улепшати живот. Де,де не дури се. 

Шалим се. Поштен си ти момак, али треба да научиш како се дружи с београдским светом. Овде су 

људи другачији, али су другови и овде као и тамо одакле си дошао - добри или лоши. И још нешто, 

мислим да би волео да сутра проведеш цео дан са друговима из бивше школе, јел тако? Па кад је 

тако, пуштам те да сутра не дођеш на часове. 

ХАЈДУК : (Радосно) Хвала Вам много. 

ВЕСНА : ...(Приђе разредној и ухвати је за руку) Разредна, смем нешто да Вас замолим? 

РАЗРЕДНА : Изволи. 

ВЕСНА :Хоћете ли да ме преместите да седим са Хајдуком? 

РАЗРЕДНА : ТИИИ!...А шта на то Хајдук каже? 

ХАЈДУК : (Слегну раменима, а онда потврдно климну главом) 

РАЗРЕДНА : Па добро, али без причања за време часова. Немојте да ово премештање буде лоше по 

вас и одељење.(Разредна напушта учионицу) 

 

СЕДМА СЦЕНА : ПРВИ ПОЉУБАЦ 

(Весна и Хајдук сами на сцени тј. у учионици) 
 

ВЕСНА : Јеси ли... 

ХАЈДУК: (истовремено кад и Весна) Нешто сам мислио ... 

ВЕСНА : Кажи... 

ХАЈДУК : (исто кад и Весна) Нешто си хтела... 

ВЕСНА : Стани!... Хајде да се договоримо ко ће први. 

ХАЈДУК : (Скроз збуњено) Само изволи. 

ВЕСНА : Хтела сам да те питам јеси ли гледао онај филм "Лајање на звезде"? 

ХАЈДУК : Да,... е баш је глупав филм! (укапира да је лупио да не може бити горе) 

ВЕСНА : (Зачуђено) Па мени се баш допао... 

(Непријатна тишина Хајдук прави неке чудне покрете. После стварно дуге паузе, почну опет у 

истом тренутку...) 

ВЕСНА : Шта мисл.. 

ХАЈДУК : (Истог трена) Ја би хте... 

ВЕСНА : Кажи. 
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ХАЈДУК: (Опет истог трена) Кажи. 

ВЕСНА: Мислим да... 

ХАЈДУК : Хтео сам да...(То изговара истог трена) 

ВЕСНА&ХАЈДУК : Хахахаха хихихихии (Весна га ухвати под руку...) 

ВЕСНА : пошто су већ сви отишли кући ... па мало ми је фрка да идем сама ... по мислила сам ... овај 

... ако би могао ... мислим ако би хтео ... зар нећеш да ме отпратиш кући? 

ХАЈДУК : (Ко из топа) Хоћу. 

ОФФ ХАЈДУК : (Баш сам магарац. Требало је то ја да јој понудим. Браво, Глигорије. Али шта је 

ту је. Важно је то да смо заједно. Јој! ... Ухватила ме је за руку. Како јој је рука хладна.)(Сво то 

време непријатна тишина) 

ВЕСНА :Е, Хајдук! Знаш шта?! 

ХАЈДУК : Шта? 

ВЕСНА: Па мени се нешто и не иде одмах кући... Хајде да ја тебе отпратим, важи? 

ХАЈДУК (несигурно) Па ... важи. 

ОФФ ХАЈДУК (Како јој је рука топла. Сада јој је рука јаче знојава.) 
ХАЈДУК : Весна, ја ... знаш ја ... ни мени се не иде одмах кући ... отпратићу те ... ипак (Гледају се као 

да ће се пољубити)... до стана. 

(Он се уплаши њене близине и одмакне се брзо од ње) 

ВЕСНА : (Прасне у смех) Баш је ово слатко... Слушај, мислим да је најбоље да сад свако оде својој 

кући у противном ће нас закључати у школи а можда нас уврсте у инвентар. 

(Гледају се. Она га загрли, пољуби и брзо побегне. Пре него што изађе са сцене добаци му враголасто 

...) Видимо се Хајдук лепо спавај ноћас. 

ХАЈДУК : (Ко зомби, полако се окрене публици) Она ме је пољубила... Она је МЕНЕ пољубила... 

(Изађе трком) 

 

ОСМА СЦЕНА : ТЕЛЕФОНСКИ РАЗГОВОР 

(На сцени мрак. Само два светла осветљавају Весну на једној, а Хајдука на другој страни 

просценијума) 
 

ХАЈДУК :Молим? 

ВЕСНА : Е ћао Хајдук. Нешто сам размишљала. Да ли би могао да се видиш са пријатељима неки 

други пут... Хоћеш да идемо на Калиш, данас ће изгледа бити леп дан? 

ХАЈДУК : Како? А у школу? 

ВЕСНА : Па тебе је разредна пустила!  

ХАЈДУК : Добро то знам. А ти, како ћеш ти да оправдаш часове? 

ВЕСНА : (Насмеје се) Данас сам болесна! Ја ћу одмах код доктора, а ти дођи у диспанзер. Чим 

средим за оправдање, идемо. Важи?! 

ХАЈДУК : (Весело) Важи. 

 

ДЕВЕТА СЦЕНА : РАЗГОВОР У УЧИОНИЦИ 

(Хајдук седи на клупи, Весна улази у учионицу ) 
 

ВЕСНА : Што не изађеш на одмор? Ђоле, Влада и екипа пикају баскет.  

ХАЈДУК : (Хладно) Није ми до баскета. 

ВЕСНА : Шта ти је, еј? (Мазно) Хајдук ... (Пољуби га у образ) 

ХАЈДУК : (Окреће се према њој) Сетио сам се математичара. 

ВЕСНА : (Насмеје се) Баш си блесав! Мислиш да је мени пријатно? Када сам први пут то урадила, 

гадно сам се осећала. Љигаво! Бљак! Било ме је срамота, у земљу да пропаднем. После сам видела да 

друге девојчице то исто раде и не размишљају о томе, па што бих ја била изузетак? Управо тада сам 
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добила петицу онако, без разлога и до данас ми је није кварио. 

ХАЈДУК : Па зар није схватио шта му радите? 

ВЕСНА : Иди молим те! Шта је бре, ша смета? Он је, јадник, задовољан, ми још више. Сећаш се како 

си ти прошао, или си већ заборавио? (Лупи му чвргу и загрли га. У том моменту ЗВОНО. Улази цео 

разред, а за њима и разредна...) 

 

ДЕСЕТА СЦЕНА : ОДЕЉЕЊСКА ЗАЈЕДНИЦА 

(Разредна, Хајдук, Верица, Хималаја, Ђоле, Весна) 

 

РАЗРЕДНА : Цео одбор одељенске заједнице, Весна, Ђорђе и Хајдук да остану, остали нека спакују 

торбе и слободни су да иду кући. Данас уместо Биологије имамо ванредну седницу. (Сачека да изађу 

ђаци. На сцени остају Хималаја, Весна, Хајдук, Ђоле, Верица и разредна) Догодило се нешто што 

нисам очекивала ни у сну. Мене, вас и цело одељење су изневерили, обманули Глигорије Пецикоза и 

Весна Ђукић. Пре два дана сам Пецикозу ослободила наставе да би са друговима из своје некадашње 

школе провео дан. Истог дана Ђукићева се разболела и данас ми донела лекарско оправдање. Све би 

било у реду да Ђукићева и Пецикоза то пре подне нису били на Каламегдану. Нисам хтела да их 

кажњавам док не чујем ваше мишљење (Непријатна тишина) 

ВЕРИЦА: Јесте ли ви побегли са часова? 

ВЕСНА : Нисмо. Нисмо побегли, већ ... 

ХАЈДУК :Ми нисмо побегли. Нисмо тако мислили, ми смо ... (Пауза) 

РАЗРЕДНА : А? Како би ти Пецикоза назвао своје одсуствовање? 

ХИМАЛАЈА : Могу ли ја да питам? Шта Ђоле тражи овде? 

РАЗРЕДНА : Ђорђе их је видео. Због тога сам га задржала. 

ВЕРИЦА : (Згрануто) Па он их је тужио! 

ЂОЛЕ : (скочи) Нисам их ја тужио! 

РАЗРЕДНА : Полако Ђорђе. Ти си овде из других разлога. Али о том - потом. 

ХАЈДУК (Презриво погледа Ђолета) У реду (окрене се разредној и видно постиђен...) казните нас. 

Заслужили смо. Ја на првом месту. Слагао сам разредну иако је била фер према мени за то немам 

оправдање. 

ВЕСНА : Ја сам крива! (Плачно) ја сам га наговорила да идемо на Калемегдан. Молим вас разредна 

рећи ћу вам нешто насамо због чега ... (Заплаче се) 

РАЗРЕДНА : Немој да плачеш. Поразговараћемо после, у четири ока, мада веруј ми ја већ знам твој 

разлог (Ђорђе се злобно зацерека) 

ХИМАЛАЈА : (Ђорђу) Шта се ти клибериш? Друкаро једна! И шта си ти то исто поподне тражио на 

Калемегдану? 

РАЗРЕДНА :Тачно, Зоране. То је управо онај други разлог због чега је Ђорђе остао са нама. Да 

чујемо његово оправдање за одсуствовање са наставе. Но, Ђорђе, да чујемо? 

ВЕРИЦА: Разредна, ја знам! (Разредна јој климне главом) Он је заљубљен у Весну. Пратио је то се он 

свети Хајдуку и њој. 

ЂОЛЕ : Шта лупаш гуско једна?! Немој да измишљаш! Ја сам ...(Заплаче)(Тишина) 

ВЕСНА : Како је знао? 

ВЕРИЦА: Прати те! Зар не капираш? Шуњао се за тобом. Баш је ђубре! 

РАЗРЕДНА : Доста Верице! Не смеш тако о свом другу... 

ВЕРИЦА: Он мој друг?! ОН? - Нека хвала! После овога ја бирам друштва. 

РАЗРЕДНА : Доста Јасна! Прекини! (Тишина) 

ХИМАЛАЈА : Шта ћемо сада? Разредна ништа нам још нисте рекли. 

РАЗРЕДНА : (Замишљено и тужно) Пецикоза и Ђорђе ће добити по пет неоправданих. То им је 

довољно. Весни не могу да дам неоправдане јер има лекарско оправдање. Сво троје су ме разочарали, 

жестоко. Али, шта то мари? Глупава разредна. Лако је с њом ... А смешно је и ово што говорим. 



ДРАМСКА СЕКЦИЈА АЗАЊСКЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ- текстови 

 

10 

Брига вас за мене и моје разочарење.(Устане) 

ВЕСНА : Молим Вас, Разредна, останите са мном. Морам да вам објасним.  

(Сви изађу Хајдук дође до разредне, застане, спусти главу - нагло изађе. МРАК) 
 

ЈЕДАНАЕСТА СЦЕНА : ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ МАТЕМАТИКЕ 

(Математичар, Хајдук, Весна) 
(Пале се светла на сцени сви ученици увелико пишу писмени цедуљице лете на све стране а професор 

је загледан у неку књигу. Једна цедуљица пада испред катедре и у том моменту је наставник 

примећује, али Весна вади ситуацију... 
 

ВЕСНА : (Прилази катедри. Истеже се, намешта се, увија се.) Наставниче, хоћете ли молим Вас 

погледати да ли сам добро решила овај задатак? 

МАТЕМАТИЧАР : Наравно, мила моја Веснице. Покажи ми шта те мучи. 

ВЕСНА : (Још више се истеже) Па видите ово овде ...(сагиње се ...) Упс извините одвезала ми се 

пертла (... наставнику да испадну очи, а она лукаво диже цедуљицу) 

(За то време Хајдук кипи од беса и на крају не успева више да издржи, нагло устаје и повишеним 

тоном каже...)  

ХАЈДУК : Наставниче молим вас хоћете ли ово да ми објасните? (У разреду завлада паника. 

Цедуљице су заустављене на пола пута) 

МАТЕМАТИЧАР : (Изненађено) Шта је, шта ти није јасно... Веснице иди на место. 

ХАЈДУК : (Диже вежбанку и размаше се рукама) Па ево ово икс овде...  

МАТЕМАТИЧАР : (Рикне) Писмени задатак се ради самостално, Пецикоза! Шта би ти, да ти ја 

урадим оно што не знаш?  

ХАЈДУК : Не наставниче. Сада ми је јасно. Мало сам се збунио (Поносно седне) 

МАТЕМАТИЧАР : (погледа на сат) Прекидај! Редари покупите свеске! Два минута до краја часа. 

Брзо прекидај! Брзо! Прекини! 

(ЗВОНО. Профа изађе) 
 

ДВАНАЕСТА СЦЕНА : СВАЂА СА ВЕСНОМ 

(Хајдук, Хималаја, Дебела Оливера, Ђоле, Зорица, Весна)  
ЂОЛЕ : (Гађа Хајдука грудвом папира) Кретенчино! Платићеш за ово! Због тебе сам заглавио, козо 

једна! Кец ми негине, људи, бугер ко врата! 

ЗОРИЦА : Разбиј му њушку. Све нас је закопао!  

ХАЈДУК : (Ђолету) Кец ти и овако није гинуо. Не би те извадило ни пет писмених. И шта сам ти ја 

за то крив? 

ДЕБЕЛА ОЛИВЕРА : (Ђолету) Још пита? Види како се прави наиван! 

ХАЈДУК : Ти вашко завежи! Не мешај се у ово! 

ЂОЛЕ : Превршио си меру сељо! Ово ти није требало(прилази Хајдуку и заврће му руку) 

ХАЈДУК : Остави ме!  

ЂОЛЕ : Стани сељо! Нема више извлачења! 

ХИМАЛАЈА : (Уз осмех) Еј,еј,еј Ђоле. Доста је било. Немој стално да правиш гужву. Хајдук је 

исправно поступио. 

ЂОЛЕ : Хималаја... не мешај се... шта мислиш, ко си ти? 

ХИМАЛАЈА : (Уз осмех) Твој друг, Ђоле, и то прави. Онај што ти жели добро. Иди, расхлади 

главурду! У нашем разреду нема туче. Нема бар док сам ја председник, разумеш? 

ЂОЛЕ : (Склањајући се) Много се ти правиш Хималаја... Једног дана ћеш налетети на тврдо. 

ХИМАЛАЈА : Једног дана, можда, али тај дан није данас. Идемо децо, готово је!(Сви изађу сем 

Хималаје, Хајдука и Весне. Хајдук пође ка Весни, она се бесно обрецну на њега и изађе). 

ХАЈДУК : Хималаја, да те питам? 

ХИМАЛАЈА : Питај! 
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ХАЈДУК : Стварно мислиш да сам добро урадио што сам Весну и математичара прекинуо у оним 

бљутавим фазонима? 

ХИМАЛАЈА : Да. Ја лично никад нисам варио такве штосеве са профом и девојчицама. 

ХАЈДУК : (Пауза) Баш си чудан. Волео бих да ми будеш друг. 

ХИМАЛАЈА : Чудан си ти. Па ја ти и јесам друг.(Загрли га, Хималаја довикне Ђолету...)Ђоле дођи 

сутра код мене да радимо матиш. 
 

ТРИНАЕСТА СЦЕНА : ЧАС СРПСКОГ 

(Српкиња, Хајдук, Влада Индијанац, Хималаја, Дебела Оливера, Верица,Ђоле, Марина, Весна) 

(Ученици седе довикују се спремају књиге за следећи час) 
 

ХИМАЛАЈА: (Улази) Ћао народе! Јесмо ли сви ту?  

РАЗРЕД : СВИ! 

Д.ОЛИВЕРА : Е, нисмо! Није Зорица. 

МАРИНА: Па кажи нам шта је с њом. 

Д.ОЛИВЕРА : Отишла је на одмор у ГАРМИШПАРТЕНКИРХЕН. 

РАЗРЕД : УУУУУУ..... 

Д.ОЛИВЕРА : Враћа се у среду. 

МАРИНА : Некоме се баш може.  

ЂОЛЕ : Е, индијанац како си успео да поломиш руку? 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : Био сам за викенд на Тари. 

МАРИНА: (Заљубљено) Са звездиним фудбалерима, јел тако Владо? 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : Аха, били тамо на припремама (почне да се дува) јој људи што су то 

генијалци. Примили ме у друштво, бре појма немате. Ево, потписали су ми се на гипс. (Сви се скупе 

око њега да виде) (У том моменту улази српкиња на час, сви беже на своја места, само Хајдук 

прича нешто са Весном) 

СРПКИЊА : (Пошто је уписала час) Пецикоза и ти Ђукићева! Шта је ово? Дебатни клуб? Вашар? 

Од почетка часа не затварате уста (Прилази им) Тако више неће моћи. У будуће, на мојим часовима, 

ти ћеш Ђукићева седиш са Животићем. А млади господин Пецикоза биће приморан да пази не би ли 

заслужио ону петицу коју толико жели. 

ХИМАЛАЈА : Али наставнице, са мном седи Зорица.  

СРПКИЊА : Ти да ћутиш! Ко те је шта питао. (Весна одлази код Хималаје) Тако, сада ћемо децо 

научити које су то најважније вредности којима треба да тежите. Хајде ти! Реци ми којој вредности 

ти тежиш у свом младом животу? 

ЂОЛЕ: ЛОВИ! 

СРПКИЊА : Чему? 

ЂОЛЕ: ЛОВИ! Знате оно "Лова до крова". 

СРПКИЊА : Марш код директора па се тамо завитлавај стоко једна. 

ЂОЛЕ : Али ја сам вам ... 

СРПКИЊА : М А Р Ш!!! Напоље, примитивчимо балканска! (Ђоле изађе) Љ У Б А В је најважнија у 

животу, ви безосећајни, похлепни и грамзиви малолетни монструми. О љубави су певали сви велики 

песници : антички, средњовековни, романтични, реалистични, модерни... (Док она набраја, за то 

време Хајдук напише на цедуљицу "СРПКИЊА ЈЕ ГОДЗИЛА", и пошаље је кроз разред...) До душе 

данас и нема мушкараца који знају искрено да воле, па тако нема ни добрих љубавних песама 

посвећених женама. Без обзира на то, љубавна поезија је још увек жива. Сви сте ви читали или чули 

неке љубавне песме. Реците ми које песнике љубавне позије знате. 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : Бора Чорба! 

МАРИНА: Он пише еротске, будало! Бајага наставнице! 

ХИМАЛАЈА : Жељко Самарџић! Њега воли моја мама. 
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ВЕРИЦА : Васко Попа. 

СРПКИЊА : Тако је, Васко Попа. Управо о том песнику ћемо ...(Оливера врисне)... Шта је ово? 

Доста! Оливера каква је ово цедуља? Дај то овамо. (Чита на глас) "СРПКИЊА ЈЕ ГОДЗИЛА"... Ко је 

нажврљао ову свињарију. Ко је ово нацртао? Савићу, ти ме нећеш обманути. Но Савићу ко је ово ... 

ХИМАЛАЈА : ГОДЗИЛА!!(Цео разред експлодира у смех, српкиња се гуши, разредна бане у учионицу 

са Робертом, разред занеми.) 
 

ЧЕТРНАЕСТА СЦЕНА : ДОЛАЗАК РОБЕРТЕ 

(Српкиња, Разредна, Роберта, Хајдук, Влада Индијанац, Хималаја) 

СРПКИЊА : Колегинице, ево ваш дивни разред ми је приредио ово. (пружи јој цедуљицу) 

РАЗРЕДНА : Ко је био овакав мајстор? 

СРПКИЊА : Неће да кажу. 

РАЗРЕДНА : То сам и очекивала. У реду, тај ко је ово измајсторисао мени ће да се јави сам. А сада 

децо по други пут ове године имамо принову. Ово је наша нова другарица. Пошто смо већ имали 

прилику да примамо некога не бих понављала оно што сам тада казала. Надам се да Роберта неће да 

започне хајдучки као неки овде... Како то да си сам Хајдук? 

ХАЈДУК : Наставница је преместила Весно зато што смо причали на часу. 

РАЗРЕДНА : Дивно (Намршти се) О томе ћемо посебно да причамо. Усвајам ваш распоред седења 

колегинице. Роберта седи поред Хајдука. Што се тиче ове глупости колегинице, лако ћу је решити. 

Уметник ће морати детаљно да ми објасни шта је хтео да каже својим делом.(Изађе) 

СРПКИЊА (Сладуњаво) Па девојчице да чујемо како се зовеш и одакле долазиш. 

РОБЕРТА : Зовем се Роберта Лукић. А дошла сам из Земуна. 

ХИМАЛАЈА : Што ти је жестоко име.  

СРПКИЊА : Животићу, умеш ли ти да будеш мало пристојнији? Устани и стој! 

РОБЕРТА : (Надмено се осмехујући) Не мари наставнице навикла сам. То су обичне детињарије 

пубертетлија. 

РАЗРЕД : ОХОХОХОХОХОО 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ :Ала ова цепа. 

СРПКИЊА : Слажем се са тобом драга мудра девојчице. Најзад је овај разред добио и неког 

паметног. (ЗВОНО.Годзила изађе а деца се окупе око Роберте) 

ХАЈДУК : (Издвоји Хималају на просценијум) Чуј ортак ова ће да седи поред тебе, а Весна се враћа 

на старо место, капираш? 

ХИМАЛАЈА : Кукууууууууууууууу! Имаћу поред себе драгу, мудру девојчицу. 

РОБЕРТА : (Прилази им) Чуј ти неандерталац! те клиначке фазоне просипај неком другом, а мене 

заобиђи. наместићу ти такав брзи воз да те прегази да те ни чачкалицама неће покупити (Хајдуку се 

обраћа) Ако је наставница рекла да седимо заједно тако ће и бити. Не плаши се ја не једем малу 

децу.(Изађе) 

ХАЈДУК :Маче, ти код мене не играш за прву поставу. 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : Е баш је хајдук супер фолирант.(МРАК.) 
 

ПЕТНАЕСТА СЦЕНА : СВАЂА ЗБОГ РОБЕРТЕ 

(Хајдук, Хималаја, Роберта, Верица, Весна) 
ВЕСНА: Ти уображена можеш друге да фолираш али мене не! Прочитала сам те! Толико да знаш. 

РОБЕРТА : Бриши мала, не желим да имам посла са љубоморним балавицама. Обриши млеко са 

кљуна и стави луткице да спавају. Ћао! (Весна скочи, Верица је задржи) 

ВЕРИЦА : Смири се Веснице молим те. Пусти је мени за љубав.(Роберта се изазивачки насмеје) 

Хајдук молим те одведи Весну.(Хајдук узме Весну за руку и одведе је) 

РОБЕРТА : Ја мислила да Хајдук има критеријум, баш је сељак...(Хајдук се нагло окрене.Весна и 

Верица га задрже) 
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ВЕСНА : Хајдук хајде самном да мало расхладимо главе.  

ХАЈДУК : Нећу! 

ВЕСНА :Слушај ти, немој више да ме вучеш за нос. Мислиш да не видим?(Плачно) И тебе је она 

надувена жаба средила. Избегаваш ме упорно, немаш петљу да кажеш... Ено ти је...трчи за њом... 

Исти си као сви мушкарци.(Хајдук се насмеје. Весна отрчи) 

ХАЈДУК : (Верици) Шта јој би?  

ВЕРИЦА : (Љутито) Баш си кретен. Једног дана ћеш се кајати, али биће касно. Упамти ово будало! 

(Отрчи за Весном) 

РОБЕРТА : Хеј Глигорије. Дођи овамо. Наше друштво је веселије, пусти идиоте! 

(Хајдук пође ка излазу, дочека га Хималаја) 

ХАЈДУК :Шта је? Шта хоћеш од мене? 

ХИМАЛАЈА:  Знаш и сам. Оно са Весном ти је глупо другарски ти кажем. Ја сам се опекао, повео 

сам се за Робертом и насео. Она је једно велико ђубре. Игра се са нама као мачка са мишевима... Али 

ја сам дошао себи... Помири се са Весном док можеш... Вас двоје сте, знаш, баш сте готиван пар! 

ХАЈДУК: Пусти ме на миру! И не забадај нос где му није место. Ово је мој проблем... Разумеш... Мој 

проблем! 

ХИМАЛАЈА:  Па добро покушао сам... Мислио сам да ти раде кликери а ти... криво ми је... 

Извињотина блесоњо, ништа нисам казао.(Оде) 

РОБЕРТА : (Приђе Хајдуку) Хајдук хајде самном ови су ми досадни. Баш су ме сморили. 

ХАЈДУК : (Кратка пауза) Шта радиш вечерас? Хајдемо да изађемо заједно. 

РОБЕРТА : Вечерас? Мислим да баш вечерас не могу.... А куда би ти? 

ХАЈДУК : Не знам. Зависи од тебе.  

РОБЕРТА : Ти позиваш, ти одлучи. 

ХАЈДУК : ОК! Идемо у позориште? 

РОБЕРТА : Шта се даје? 

ХАЈДУК : Дају се "Рибарске свађе".  

РОБЕРТА :Јој баш дивно! 

ХАЈДУК : Онда ћемо се наћи у пола осам испред "народног" 
 

ШЕСНАЕСТА СЦЕНА : СОНГ 2 РОБЕРТА 
 

СЕДАМНАЕСТА СЦЕНА ДРАМСКА СЕКЦИЈА 

(Разредна, Роберта, Хајдук, Марина, Влада Индијанац) 

РАЗРЕДНА : Глигорије, ја причам а ти спаваш ли спаваш! Шта си синоћ радио?  

РОБЕРТА : Ишла коза у позориште.(Општи смех.ЗВОНО.Наставница излази) 

ХАЈДУК : Марина?!(Сви ућуте.) 

МАРИНА : Шта је? 

ХАЈДУК : Како бих могао да се упишем у драмску секцију? 

МАРИНА : Стварно хоћеш?(Дође до Хајдука) Баш дивно! Дођи вечерас. Сада спремамо један комад, 

има једна улога ко створена за тебе!  

РОБЕРТА : Видела коза позориште па решила да глуми!(Сви се смеју и оду. Роберта одлазећи изгуби 

једну свеску) 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : Хајде Марина бриши имам спику са Хајдуком. Ајде! Тутањ.(Кад су остали 

сами...) Све је била Робертина идеја. Окупила је цело друштво: мене, Ђолета, Сању, Зорицу и дебелу 

Оливеру. Заједно смо те гледали испред позоришта, како изиграваш болесног мајмуна. Роберта те је 

максимално прешла. Сви смо се лудо забављали. Ето сад знаш!... Касно сам укапирао... а ти гледај 

шта ћеш! Заслужио сам табање... Закачићемо се мушки, па ко добије батине - добије... Нема љутиш. 

Важи? 

ХАЈДУК : (После кратке паузе) Важи. 
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ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : Са Робертом сам раскрстио. Велика је фуњара. Испао сам деген(Влада 

изађе, Хајдук крене за њим и нађе Робертину свеску. Стави је на клупу а онда је узме и почне 

прелиставати и читати...) 

ХАЈДУК : Мом једином мушкарцу, Математичару, осовино мога сунца, животе мој, најдивнија речи 

коју срце моје може да измисли. Математичару, љубави моја, љубљени, једини мој ти никада ећеш 

сазнати да те волим неутешно, неузвраћеном љубављу... Хајдук неће у дегене Роберта. Фазон ти је 

максималан, наставак следи!(МРАК) 
 

ОСАМНАЕСТА СЦЕНА : ПРИПРЕМА ЗА ЖУРКУ 

(Зорица, Роберта, Хајдук, Влада Индијанац, Хималаја, Верица, Марина, Оливера, Ђоле) 
 

ХИМАЛАЈА : Ма какви цртаћи, ово је урнебес! Хајдук баш си убо праву ствар. 

ВЕРИЦА : Е, упадамо ми, а мата се гуши као да га је дрмнуло срце. Држи ону љубавну изјаву а руке 

му се тресу, цепти ко шлогиран,  а Роберта бела и розе, као на туфне. 

МАРИНА: Њаче на сав глас. 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : Е а мата кад нас опази некако се дохвати даха па кад поче...  

ВЕРИЦА : Те видите ово што ја доживљавам... Та срамота, те ужас... па ја ово у животу нисам 

доживео... Балавица једна да она мени тако нешто... Ама шоу у боји! 

МАРИНА : Јесте. А ми трепћемо ко жабе у пихтијама. Изручи он то све на наше главе, па кад се 

окрену на Роберту. Шта јој све није обећао : од укора до избацивања из школе. 

ВЕРИЦА: Онда одједном дође себи па нас најури из учионице. 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : Како си успео да му потуриш писмо? 

ХАЈДУК : Једноставно. Сачекао сам га испред зборнице и замолио га да ме пусти са допунске 

наставе па кад ме је пустио пре него што сам ухватио маглу умувао сам у његову бележницу оно 

срцепарајуће Робертино писмо. 

МАРИНА : Друштво, ваздух постаје загађен... (Долазе Зорица, дебела Оливера, Ђоле и Роберта) 

ОЛИВЕРА : Ти баш имаш петље Хајдук. Како те није срамота да тако нешто урадиш Роберти. 

ЂОЛЕ : Па слушајте ја кад мало и размислим можда је то и заслужила. 

ЗОРИЦА : Ђоле зар и ти? 

РОБЕРТА : Пусти га Зорице, видиш да се не разликује од ових мамута. 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : Спонзоруше бришите одавде. Ми бирамо друштво. 

ХИМАЛАЈА : Чујте девојчице. Доста сте сплеткариле гледајте своја посла.(Кад су девојчице виделе 

да су сви против њих покуњено су отишле у други крај учионице.) Него, ајде да се ми договоримо за 

журку коју организујемо овде у школи. Знате ли да је тај дан и разредној рођендан? (Жамор. МРАК) 
 

ДЕВЕТНАЕСТА СЦЕНА : ЖУРКА 

(Разредна, Хајдук, Влада Индијанац, Хималаја, Владислава, Ђоле) 

(Клупе размештене. Оливера седи у једном крају и тамани торте, остали су се раштркали по 

групицама. Хајдук сам на просценијуму. Прилази му ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ.) 
 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : (Насмејано) Шта је бре? Шта си се укипио сељо? Ама размрдај се мало ниси 

на сахрани. Веруј ми сељо биће ти лепше. 

ХИМАЛАЈА : Иди бре индијанац, докле ћеш да га зовеш сељо. Који ти је то штос? Зар ће за вас 

неколико дегена увек бити коза или сеља? Одкачи се већ једном. 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : ОК. Да будемо ортаци, важи се? Шта је било било је. 

ХАЈДУК : У реду.(У том моменту упадају 3 клинке) 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : Шта је бре клинке ко је вас звао? 

ВЛАДИСЛАВА : Ја сам их звала. 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : Слушај слинаро, чашу млека па у кревет. Ово је журка за велике. 

ВЛАДИСЛАВА : Владо не тупи. девојчице послужите се и не обазирите се на овог пубертетлију. 
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ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : Ма јеси ли ти нормална?! 

КЛИНКЕ : Није, она је мрак! 

ВЛАДИСЛАВА : Јеси ли чуо? Ја сам мрак! Него да попушимо лулу мира. 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : (Свега му је доста) Важи. 

ХИМАЛАЈА : Хајдук хтео сам да попричам са тобом. Знам да није моје да се мешам, али да се 

разумемо. Јасно је да си ти луд за Весном...  

ХАЈДУК : Хималаја, не леж ти да изиграваш адвоката. Ако си само то хтео, онда смо завршили 

причу. Доста ми је свега. Шта си се укипио? Свакако сам планирао да вечерас разговарам са 

Весном.(Улази разредна.) 

РАЗРЕДНА : Здраво децо! Ја ћу мало да вам сметам. Нећу дуго. Да ли ме примате? 

СВИ : Да! 

РАЗРЕДНА : Добро, схватила сам. А ко су вам ова деца? 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : То је моја сестра и њене другарице. 

РАЗРЕДНА : Баш лепо... Хајдук шта је стобом? Што си тако смркнут? (Хајдук ћути) Клинци моји, 

клинци, ипак је вама најтеже. Хималаја идемо да ми скуваш кафу. 

ХИМАЛАЈА : Хајдук, крени у акцију.  

ХАЈДУК : Весна, да поразговарамо,а? Дођи да ти нешто објасним. Насамо наравно без ових 

посматрача. 

ЂОЛЕ : Шта је козо, не капираш да си извисио.  

ХАЈДУК : Куш! Не турај њушку где јој није место може лако да пукне. 

ЂОЛЕ : Нећемо овде, изађи ако смеш. 

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : Ђоле шта ће ти ово, шта се глупираш? Звала те је Зорица. Хоће да прича са 

тобом. Бриши тамо. 

ХИМАЛАЈА : (Хајдуку и Весни) Хајде пољубите се већ једном, па да наставимо са зезањем 

(Хајдук и Весна се загрле и пољубе. Хималаја цикне.Аплауз. У том моменту се враћају Цоле и 

разредна.) 

РАЗРЕДНА : Предивно.  

ВЛАДА ИНДИЈАНАЦ : Тишина молим вас. Драга наша разредна у име одељења и наших радости и 

туге, успеха и неуспеха, пораза и победа среће и разочарења, у име онога што нико од нас... јер ви сте 

увек били део наше заједнице... што нико од нас не може да заборави...срећан вам рођендан и ... 

овај... ево вам ово. 

ХИМАЛАЈА : Узмите разредна молим вас. Индијанац је овај говор 3 дана бубао на памет. Цео разред 

се уби решавајући шта да вам поклони а да нам неодбије... ево питајте друштво ко је смислио шта да 

вам дамо. Ја од мене могу да се очекују само генијални потези, зар вам то није јасно? 

РАЗРЕДНА : Бремов "Живот животиња"... Да ли да ово схватим као симболику... шта да вам кажем? 

Хвала вам за ову књигу, не само за њу већ и за све оно из Цолетовог говора. не смем дуго да говорим 

јер ћу да се расплачем. 

ХИМАЛАЈА : Разредна немојте бити тужни. Ево ови наши голупчићи доћи ће једног дана код вас у 

посету исто овако залуђени као сад. Замислите, иде поносни тата Хајдук и вуче једно мало Хајдуче 

да упише у школу, а мама Хајдучица гура колица са бебом Хајдучицом. ви као бришете цвикере да 

боље видите Хајдучко потомство, а већ вас мука хвата јер ће још један хајдук да вам загорча дане 

пред пензију (Сви се смеју) 

РАЗРЕДНА : Е мој Хималаја, нећу ја дочекати пензију - живот ће ми скратити такви као ти. (У том 

моменту музика се пајачава, Владислава и њене другарице почињу да играју остали вичу "клинци"...) 

Да, неки нови клинци. 

 

ДВАДЕСЕТА СЦЕНА : СОНГ БРОЈ 3 НЕКИ НОВИ КЛИНЦИ 

К Р А Ј 


