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НАЈНОВАТА МАКЕДОНСКА ДРАМАТИКА

Во текот на петте последни години (2011-2016), во Македонија се распишани 
и формализирани/реализирани дури пет конкурси за откуп и подоцнежно-
то (пра)изведување на нови драмски текстови. Првиот бил распишан по ини-
цијатива на Македонскиот народен театар (2011), како успешен обид за обно-
вување на традицијата што оваа институција ја востанови уште во најраните 
педесетти години и ја продолжуваше, не без напор и со променлив успех, во 
текот на шеесеттите и седумдесеттите. Достапните информации кажуваат 
дека, во тој дваесетгодишен период, МНТ имаше распишано три конкурси за 
нови домашни драмски текстови и дека резултатите од тие конкурси, глав-
но, не биле спектакуларни. Со други зборови, сите релевантни македонски 
драми од овој речиси триесетгодишен период својот успешен пат до театар-
ската сцена и својата афирмација во и надвор од македонските граници го 
изоделе „самостојно“, независно од каков било компетитивен контекст. 

Во 2011 година, во мигот кога МНТ реши да ја обновува конкурсната тради-
ција од минатото, менаџментот на оваа респективна институција, всушност, 
се определи да го реактуализира прочуениот постулат на германскиот теа-
тарџија Готолд Ефраим Лесинг (1729-1781), согласно со кој темелот на секој 
национален театар е националната драматика. Согласно со конкурс-
ните пропозиции, театарот ја презел обврската трите прворангирани драми 
да ги публикува во специјална едиција (на македонски и на англиски јазик) 
а првонаградената и да ја праизведе на сопствената сцена, што и го испочи-
тува, докрај. На конкурсот од 2011 година биле пријавени вкупно 42 драмски 
текстови.

Околностите ја неутрализираа иницијалната намера на МНТ конкурсот да 
го повторува на секои две години. Имено, во текот на 2012 година Министер-
ството за култура донесе одлука за распишување конкурс за нов домашен 
драмски текст со кој ќе биде свечено отворена новоизградената зграда на 
МНТ. На овој конкурс, кој завршил согласно со пропозициите, биле пријаве-
ни вкупно 37 драмски текстови. Дел од нив учествувале и на конкурсот во 
2011 година. 
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Една година подоцна, бил распишан и ефектуиран уште еден „наменски“ 
конкурс за нова македонска драма што требаше да биде праизведена на от-
ворањето на новоизградениот објект на велешкиот театар „Јордан Хаџи Кон-
стантинов - Џинот“. На овој конкурс биле пријавени 35 драмски текстови. Дел 
од нив учествувале и на претходните два конкурси.

Најпосле, во 2014 година, врз основа на стратешка определба за стимули-
рање на сите видови домашно творештво, Министерството за култура доне-
се одлука за катагодишното распишување „Конкурс за откуп на драмски 
текстови“ со кој ќе се овозможи афирмација на нови дела од авторската 
драматика во Република Македонија и збогатување на фондот на драмски 
текстови од домашни автори. На конкурсот биле пријавени 51 текст. Една го-
дина подоцна, во 2015 година, конкурсот бил повторен и на него биле прија-
вени 37 текстови. И во двата последователни случаи, дел од текстовите вле-
зени во компетицијата веќе учествувале на некои претходни конкурси. 

Доколку се обидуваме да ги сумираме и рекапитулираме овие бројки, ќе 
заклучиме дека во изминативе 5 години во Македонија, низ различните кон-
курси, биле читани и компетентно валоризирани точно 195 нови домашни 
драмски текстови од кои 11 биле наградени или откупени а само 4 изведе-
ни на сцените во Скопје и во Велес. 

Доколку, пак, оваа бројка од најновите 195 македонски драмски текстови, 
форматирани според конвенциите на драмскиот дуктус, решиме да ја при-
броиме кон бројката од приближно 1400 егзистентни драмски текстови, кои 
во протег од изминативе 170 години (од Џинот до денес) биле пишувани и 
изведувани на македонската почва и/или на македонскиот јазик, лесно ќе 
констатираме дека, во квантификациска смисла, националната драмати-
ка (како што велеше Лесинг) сериозно се доближува кон мошне сериозната 
бројка од 1600 библиографски/театрографски единки. Или, поженерозно, 
артефакти.

Малку ли е тоа? Многу ли е? Треба ли, стратешки гледано, да се инсисти-
ра врз катагодишното зголемување на фондот на таа драматика и таквото 
зголемување соодветно да се поттикнува со „стимулативните мерки“? И што, 
потоа, од тоа пусто зголемување можеме (евентуално) да очекуваме? Дали 
сме кадарни/подготвени со него да се справуваме на некој оперативен теа-
тарски начин, бидејќи - нели - драмските текстови се (условно) и книжевни 
уметнички дела (барем некои од нив, некои од најдобрите), ама тие се (пре-
доминантно) само „опис на театарската претстава која ним им е иманентна“ 
(Ан Иберсфелд)? 

Може ли театарската продукција соодветно да ја следи забревтаната ам-
биција не само во „амбицираните“/„потенцијалните“, но и оние „реалните“ 
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новодраматичари, кои - нели - своите текстови и не ги пишуваат за некакви 
имагинарни читатели, туку за некои сосема реални/живи гледачи?  

Колкава е, воопшто, гледаноста на македоската драматика - онаа која ќе 
успее да се добере до својата сценска реализација? Колку, воопшто, македон-
ски драмски наслови стасуваат до репертоарите на македонските театри и 
колку (долго) успеваат таму и да останат? 

Колку инвестираме во продукциите на македонската драматика а колку во 
оние „другите“ и „останатите“?

Случајно ли е или е (сепак) неслучајно што, барем колку што јас знам и сле-
дам, театарски фестивал што исцело би ѝ бил „посветен“ на домашната дра-
матика, кај нас во Македонија - нема? Случајно ли е или е (сепак) неслучајно 
што дури и студиската програма што официјално се именува Македонска 
драма и театар, веќе со години и децении, на државниот македонски Фа-
култет за драмски уметности има статус на - изборна?

И така натаму.

*

За овој воведник да не го поарчам само на ламентативните аспекти на те-
мата, ќе го заклучам со една автентична историска анегдота. Која упатува 
кон неизбежниот заклучок дека кај нас, наспроти оптимизмот и стимула-
тивните мерки, работите бавно се менуваат.

Анегдотата ја преземам од книгата на проф. Александар Алексиев, еден 
од два-тројцата основоположници на македонската театролошка наука. Неј-
зиниот наслов е „Основоположници на македонската драмска литература“ 
(издание на скопската „Мисла“, 1972) а самата анегдота е запишана во сту-
дијата „Односот кон македонската битова драма во минатото и денеска“. Ја 
прераскажувам крајно „утилитарно“, како аргумент во прилог кон еден од 
заклучоците на жири-комисијата која ги оценуваше и ги вреднуваше 37 тек-
стови пристигнати на последниот Конкурс за откуп на драмски тексто-
ви, распишан од Министерството за култура и реализиран/заклучен во март 
2016 година:

„По темелен прочит на 37 текстови пријавени на конкурсот, Комисијата со 
жалење констатира дека голем број текстови од годинашната конкурсна по-
нуда (речиси две третини од истата!) - е инсуфициентен токму на нивото на 
познавањето на драмскиот занает, што автоматски ги дисквалификува за 
секој вид селекција или компетиција. Непознавањето на елементарните дра-
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матуршки правила и/или нивното несоодветно аплицирање произведуваат 
текстури (поточно: макулатури) што ја ’имитираат‘ конвенционалната драм-
ска графика (разделбата на сцени и чинови, диференцирањето на реплики 
и ремарки...), ама не ја разбираат суштината: дека смислата на драмата не е 
во раскажувањето туку во прикажувањето. Техниката/поетиката на овој 
жанр, театарски ама и литературен (бидејќи драмата треба да е и книжев-
но уметничко дело!), не се совладува ’инспиративно‘, ’во занес‘ или ’од пуста 
желба‘, туку се учи. Како и секој сериозен занает. Како стручно и советодавно 
тело, Комисијата јавно го апострофира овој мошне сериозен проблем, апели-
рајќи за должната почит кон еден чесен занает стар цели 24 века!“

Во книгата на проф. Алексиев, во текстот што се реферира на статусот на 
македонската драматика од пред осумдесетина години (крај на триесетти-
те години на 20-от век, годините на афирмацијата на денешниве канонски 
пиеси „Печалбари“, „Парите се отепувачка“, „Чорбаџи Теодос“!...), има и една 
индикативна фуснота која вреди да се пренесе во целост: 

„Поради уништувањето на архивата на тогашниот скопски театар мошне 
тешко е со сигурност да се констатира што сѐ било предложено за разгледу-
вање и кои ракописи се одбиени. Радивоје Пешиќ, пишувајќи за Велимир Живоји-
новиќ-Масука, напоменува дека драмски текст на театарот му предложиле 
и Цеко Стефановиќ и Тодор Маневиќ, но дека поради неприфаќање сугестии 
на управата, тој бил одбиен. Според сеќавањата на Слободан А. Јовановиќ, не-
когашен лектор на овој театар, скопските молери поднеле петиција до теа-
тарот кога била одбиена драмата на еден нивен колега. Вакви пројави имало 
повеќе, бидејќи пишувањето на драма станало еден вид национална опсесија.“ 
(Алексиев, Александар, „Основоположници на македонската драмска лите-
ратура“, Скопје: Мисла, 1972: 233).

*

Оваа книга, насловена со мошне обврзувачката синтагма „најновата ма-
кедонска драматика“, на заинтересираната јавност (не само театарска) ѝ го 
претставува изборот од вкупно шест драми, селектирани во текот на кон-
курсната постапка за откуп на досега необјавените и неизведените драмски 
текстови. Постапката била спроведувана во годините 2015 и 2016, од компе-
тентните комисии кои своите задачи ги одработиле трпеливо и одговорно. 
Селектираните шест драми, условно атрибуирани како најнови во рецентна-
та македонска драмска продукција (барем што се однесува до „календарско-
то“ значење на придавката), биле избрани меѓу вкупно 88 пријавени на двата 
конкурси (51 во 2015 г. и 37 во 2016 г.). 
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Напоредно со објавувањето во печатената форма, сите шест драмски тек-
стови постојано се достапни и на службената страница на МТФ „Војдан Чер-
нодрински“ (www.mtf_vc.mk). Идните инсценации, на кои се надеваме сите 
- најмногу авторите од кои Министерството за култура и ги има откупено 
- допрва ќе ги проверуваат и афирмираат драматуршките потенцијали на 
нивните текстури.

Јелена Лужина
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КОНКУРС ЗА ОТКУП НА ДРАМСКИ ТЕКСТОВИ 

Во согласност со Националната стратегија за развој на културата за пе-
риодот 2013 – 2017 година и Програмата на Владата на РМ, стимулирање-
то на домашното уметничко творештво е еден од врвните приоритети на 
Министерството за култура. Овој сегмент стратегиски се поддржува и се 
развива во сите дејности од областа на културата. Организираното поддр-
жување на македонското творештво, од страна на националните установи 
и на другите релевантни субјекти, придонесува за збогатување на фондот 
на национални дела, а од друга страна пошироката публика има можност 
да се запознае со актуелниот македонски творечки опус. Притоа се афир-
мираат уште понагласено улогата и статусот на творецот и на уметникот во 
македонското општество.

Како стимулативна мерка за поддршка и развој на драмската уметност, 
Министерството за култура во 2015 година започна да објавува Конкурс за 
откуп на драмски текстови со кој ќе се овозможи афирмација на нови 
дела од авторската драматика во Република Македонија и збогатување на 
фондот на драмски текстови од домашни автори.

На овој Конкурс имаат право да учествуваат само автори-државјани на 
Република Македонија со по еден оригинален/авторски драмски текст што 
не е претходно јавно изведуван ниту публикуван. 

Конкурсот се објавува во месец септември од тековната година, на веб-ло-
кацијата на Министерството за култура. Рокот за поднесување на драмски-
те текстови е, заклучно, 1 февруари од наредната календарска година. 

Пријавените драмски текстови ги оценува комисија од истакнати струч-
ни/компетентни лица именувана од министерот за култура. Комисијата 
прави избор од текстовите пријавени на Конкурсот и нивната одлука е ко-
нечна. Комисијата го задржува правото да не ги откупи текстовите, докол-
ку оцени дека тие не ги исполнуваат конкурсните услови или дека се со не-
задоволителен квалитет.

На авторите на откупените драмски текстови, за откуп на авторските пра-
ва за објавување на драмскиот текст во печатена и во електронска форма, 
Министерството за култура им доделува авторски надомест во нето-износ 
од 100.000 денари. 
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За резултатите од Конкурсот, учесниците се известуваат писмено, со 
решение на Министерството за култура. Резултатите се објавуваат и на 
веб-локацијата на Министерството за култура. 

Министерството за култура склучува договори со авторите на избраните 
драмски текстови со кои ги регулира меѓусебните права и обврски во со-
гласност со важечките прописи на Република Македонија.

Исто така, Министерство за култура се грижи за стимулирање на домаш-
ното драмско творештво и преку константната поддршка на Македонски-
от театарски фестивал „Војдан Чернодрински“ во Прилеп што е кон-
ституиран во 1965 година на иницијатива на Здружението на драмските 
уметници од Република Македонија. Овој фестивал е единствен во нашата 
држава на кој се доделува наградата за најдобар домашен текст. Заради тоа, 
почнувајќи од 2015 година, програмата на фестивалот се збогатува и со про-
моцијата на откупените драмски текстови од овој конкурс.

Министерство за култура
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Конкурс за 2016 година

Пријавени текстови: 37

Откупени текстови (3):

Сашо Димоски, Госпоѓиците од Авињон

Загорка Поп-Антоска-Андовска,  
Лична Ангелина (Чувари на честа)

Татјана Гогоска, Најденко во магичниот круг
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ГОСПОЃИЦИТЕ ОД АВИЊОН
Сашо Димоски
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Сашо Димоски (1985, Охрид) 
дипломирал студии по компаративна 
книжевност на Филолошкиот 
факултет „Блаже Конески“ во Скопје 
(2008), а потоа се специјализирал 
во областа на политичките науки и 
меѓународните односи (магистрирал 
во 2009). Работи како драматург 
во Народниот театар „Јордан 
Хаџи Константинов - Џинот“ во 
Велес. Програмски директор е на 
манифестацијата Рацинови средби.

Вниманието на јавноста го привлече, 
најпрвин, со својот мултимедијален 
проект Дневникот на хулиганот 
(2014), реализиран во тривалентната 
форма: како перформанс, како серија 
од 22 радиопремиери и промотивни 
акции и (најпосле) како книга 
(објавена во 2014). 

Неговата сценска рециклажа Алма 
Малер (2015), што драматуршки супериорно еквилибрира 
со маркантните мотиви (детали) од необичната 
биографска приказна на една од најпознатите европски 
сопруги и љубовници од минатиот век, веќе две сезони 
е на репертоарот на скопскиот МНТ. Две негови драми, 
Медеја и Федра, се играат во велешкиот театар. 

Во текот на 2015 г. во издание на „Култура“, Димоски 
објавил дури две книги, Ние, Другите (три драми) и 
Петто годишно време (роман).
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ПРЕДГОВОР 
(како Пикасо стана мува)

Госпоѓиците од Авињон е драмски текст што се обидува да 
направи деконструкција на карактерите од истоимената 
слика на Пабло Пикасо. За таа цел, линијата по која 
текстуално се градат ликовите е директно поврзана со 
биографијата на Пикасо или подобро – со биографиите на 
жените кои обележале значаен дел од неговиот живот. Во 
таа насока, претпоставувањето на емоционалниот полнеж 
на карактерите е во постојан контраст со зуењето на една 
мува, со влијанието што Пикасо го имал во нивните животи 
и начинот на кој од сите свои љубови направил вечност.

Текстот е организиран во седум сцени во кои преку директни 
дијалози меѓу чинителите на фабулата во околностите во кои 
тие се наоѓаат се толкува уметноста на Пикасо, или подобро 
– значењата што сликата Госпоѓиците од Авињон може да 
ги понуди за толкување: ако во текстот се исклучителни 
атопичните места, тогаш сликата е бесконечност од 
атопични места, огромна палета од перспективи за читање, 
разбирање и толкување.

Условно споредните ликови во текстот лесно можат да 
функционираат на принцип на метаморфоза, на принцип 
на мимикрија, па дури и на принцип на илузија, па така 
петте сцени што се однесуваат на засебните жени-љубови 
на Пикасо, лесно стануваат монолози со замислен партнер, 
покрај очигледната можност за театрализација.

Без да се задржувам на фактографијата од настани и луѓе 
кои го чинат богатиот живот на Пикасо, преку принципот на 
фрагментарна драматургија што ја обединува еден наратор 
(во случајов тоа е мувата) се обидов да го донесам своето 
доживување на една од најзначајните слики на XX век, или 
подобро, да ги објаснам преку жив дијалог сопствените 
емоционални доживувања за оваа слика.

Овој драмски текст е напишан пред сѐ за бесмртноста на 
зуењето, на вечното зуење како неподнослив уметнички 
чин.
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Создавањето уметност, 
или трудот што е потребен за да се создаде убавина, 

секогаш може да биде третиран 
од страна на некои луѓе 

како личен напад.

Клод Дебиси

DRAMATIS PERSONAE:

Дора Мар – neurotic, која има ужасна потреба од телепатија, па затоа и ја 
глуми, верува во горчината како животна нужност до таа мера што шеќерот 
го смета за грев;

Олга Коклова – единствената сопруга, состојба полна ѓубре во очите, една 
старост, една посакувана младост, една црвена боја, секое чекање на светот, 
ниту едно доаѓање; 

Франсоаз Жило – блажина што е потребна за да се пушти пронајдената 
љубов, со единствена цел: таа да најде подобра љубов за себе; посакувано 
страдање, ако воопшто постои такво;

Марија Тереза Валтер – мајка, осаменичка, простиот страв од загуба;

Ева Гуел – енигма со матен поглед, непознатост за која не се знае со 
сигурност дали е факт или измислица. 

Ликови без важни својства: 

Една мува, еден поштар, една случајност, Петар Пан, една околност, едно 
време, секое време, еден слаткар, броеви што стекнуваат својства, еден 
чевлар, сите луѓе, ниту еден човек, еден најдобар пријател, боја, светлина, 
вистина, илузија, потреба, јас и ти, Бог, пркос на умот, деца кои плачат, деца 
кои се смеат.
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ИСТОРИЈА НА ЕДНА ЛИЧНА БОЈА,  
ОБИД ЗА АНАЛИЗА НА ЧИСТИОТ УМ

(Дора, Олга, Франсоаз, Марија, Ева. Една мува што зуи. Настанато чудо. 
Конзервиран свет. Парче душа. Апсолутна андрогиност. Жив музеј. Африкански 

дрвени маски. Кубистички монолози. Рамка за слика.)

ОЛГА: Ништо не е исто по нас.

ФРАНСОАЗ: Светот се промени.

ДОРА: Се променив јас.

МАРИЈА: Чувај ги очите од влага. Чувај го животот од солзи. Чувај го телото 
од дожд. Чувај ме мене. Да те чувам јас. Да се спасиме.

ОЛГА: Ништо не е исто по мене.

ФРАНСОАЗ: Светот се промени.

ДОРА: Види. Веќе ни ѕвездите не ги гледам.

МАРИЈА: Чувај си ги ѕвездите во очите. Чувај ги убавините во очите. Не 
дозволувај никој да ти ја земе убавината. Чувај си ја убавината. Не давај 
ја. Не расфрлај ја. 

ОЛГА: Ставија таван под небото. Нам облаците ни беа таван. 

ФРАНСОАЗ: Се промени.

ДОРА: Види. Само темен таван и овие лица кои не ги поднесувам. Кои зјаат во 
мене како никогаш да не виделе нешто убаво.

МАРИЈА: Минуваат. Одминуваат. Само гледаат. Ги гледам и јас. Ги гледам и 
ништо не им кажувам. Нема што да се каже. 

ДОРА: А кажав толку многу. Толку многу ти кажав: сѐ што знам, сѐ што сакав 
да знам. Ти ги кажав и работите во кои верував, а најмногу треба за 
верба. Ти ја дадов. Ти ме гледаше како да сум боја полна болка. Тоа и 
станав. Твојата верба во мене ме уништи.

МАРИЈА: Една мисла само. Една среќна мисла. Тоа ме уби. Тоа ме остави овде 
засекогаш таа мисла од мене направи нова форма. 

ФРАНСОАЗ: Сѐ промени.

ОЛГА: Под овој таван, мене ми остана само ѓубрето во моите очи. Моето лично 
ѓубре, ѓубриште, отпад за предмети без значење, отпад за чувства без 
значење. Моите очи без значење. Моиве очи што сакаа само да те гледаат. 
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Празно е. Види. Под овој таван, остана само една идеја. Една голема 
идеја. Една прекрасна идеја. Идејата е воздух. Воздухот е за живите. Јас? 
Во мене има само една смрт што никако да ми излезе низ уста.

ФРАНСОАЗ: Го промени дури и воздухот.

(Неподносливоста на летот на една мува.)

ДОРА: Твојата верба во мене.

МАРИЈА: Нешто ново. Секој ден по нешто ново, до неподносливост. 

ОЛГА: Ништо овде не е вистинско. Дури и јас сум измислица. Измислица што 
е резултат на нечија потреба, на нечиј ум. На нечија љубов. Потреба. Јас 
сум потреба. Измислена потреба.

ФРАНСОАЗ: И јас се променив. Само за тебе. Станав нешто друго. Престанав 
да се препознавам, престанав да верувам во себе. Моето лице стана 
географска карта по која се движеа твоите очи и никогаш не разбрав 
каде одиш, каде тргна, каде треба да стигнеш. Каде се стига кога 
стануваш неважност? Никаде. Никаде. Стануваш никој. 

МАРИЈА: И не се поднесувам повеќе. 

ДОРА: И не верувам во ништо.

ОЛГА: Нечија љубов. Ничија љубов. Само љубов. Само љ. 

ФРАНСОАЗ: Никаде љубов. Никоја љубов.

ДОРА: Ниту во ова овде. 

МАРИЈА: Ниту тебе.

ОЛГА: Тесен е зборот. Душата ми е широка. Широка како небото на кое 
сонував, како ова кое ми недостига под градите, широка како мојата 
насмевка, како празнината во моето смеење. Кажи нешто ново. Кој 
било, нешто ново. Немам очи за стари нешта. Мене ми треба една нова 
вистина. Нешто, што било.

МАРИЈА: Животот е затвор, телото е недоволно.

ДОРА: Очите се бои што некој ти ги позајмил.

ФРАНСОАЗ: Треба да ги вратам, колку да можам да видам нешто ново.

ОЛГА: Да го извадам ова што ми е заглавено врз зеницата. 

МАРИЈА: Само тебе те гледам. Секогаш само ти. Секаде само ти, дури и во она 
што го гледам кога ќе го погледнам своето лице во огледалото. Ништо 
друго нема. Верував дека ќе се промени. Дека еден ден ќе можам да нѐ 
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видам нас. А види: од нас остана само тишина, тишина без лице, без 
име, без години, тишина што не може да умре, што ништо не ја убива. 

ОЛГА: Сиот живот е заглавен. Ако го извадам, нема ништо да видам зад 
оково. Немам друго око, немам помошни средства за гледање. Но, 
зошто да гледам кога ги видов сите видливи нешта на светов? Можам 
да мирисам и да слушам, можеби така ќе знам најдобро.

ДОРА: Сѐ што позајмив ќе вратам. Ќе ја платам каматата за мојата душа. 
Мораш да си ги искупиш гревовите. Не се умира лесно. Се живее тешко. 
Ќе ми ги врати нештата што ми ги зеде? 

ФРАНСОАЗ: Требаше да биде сето време. Не часови, денови, години. Сето 
време, само за нас. 

ОЛГА: Никогаш не можеш да знаеш, никогаш нема да знам.

ДОРА: Ќе ми ги врати нештата што ми ги зеде?

МАРИЈА: Само тишина.

ОЛГА: Барем да знам дека знаеш. 

ФРАНСОАЗ: Само за нас.

ДОРА: Ќе дојдеш? Ќе кажеш дека сето ова е еден лош сон? Дека ти го живеам 
кошмарот? Што ќе направиш? Ништо. Гледај како отиде. Гледај како сѐ 
замина во неповрат. 

МАРИЈА: Ништо не ја полни. Ништо не ја празни.

(Неподносливо зуење на една мува.)

ОЛГА: Те сретнав во младоста на мојата младост и таму останав. Ти замина. 
Никогаш не можеш да се вратиш некому. Кога доаѓаш назад, секогаш 
има една скршена вистина помеѓу. Секогаш само скршени работи 
помеѓу: еден скршен сон, една скршена љубов, мојата скршена душа. 

ДОРА: Те сретнав во младоста на мојата младост и таму останав. Ти замина. 
Никогаш не можеш да се вратиш некому. Кога доаѓаш назад, секогаш 
има една скршена вистина помеѓу. Секогаш само скршени работи 
помеѓу: еден скршен сон, една скршена љубов, мојата скршена душа.

МАРИЈА: Те сретнав во младоста на мојата младост и таму останав. Ти 
замина. Никогаш не можеш да се вратиш некому. Кога доаѓаш назад, 
секогаш има една скршена вистина помеѓу. Секогаш само скршени 
работи помеѓу: еден скршен сон, една скршена љубов, мојата скршена 
душа.
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ФРАНСОАЗ: Те сретнав во младоста на мојата младост и таму останав. Ти 
замина. Никогаш не можеш да се вратиш некому. Кога доаѓаш назад, 
секогаш има една скршена вистина помеѓу. Секогаш само скршени 
работи помеѓу: еден скршен сон, една скршена љубов, мојата скршена 
душа.

(Зуењето на мувата е погласно од секое чувство.)

ЕВА: Не е љубов. Смрт е.

НА ПОЧЕТОКОТ БЕШЕ ЗНАЕЊЕТО.

(Ева Гуел. Матно огледало, лице кое се менува. Маса за шминкање. Личен 
прибор: сликарски четки, измислени бои, африкански дрвени маски.) 

ЕВА: На почетокот беше знаењето. Знаењето беше прво. Јас бев незнаење. 
Толку многу не знаев, што не си го познав сопственото лице. Колку 
многу човек треба да не знае за да не си го познае лицето? – Многу 
малку. Премалку. Лицето се менува со секоја секунда, не зборувам за 
годините. Вистинските луѓе живеат во секундите, не во годините, не 
по некакви соби, станови, домови. Вистинските луѓе живеат само во 
секундите. Во оваа секунда што сега изминува. Во оваа секунда што 
сега изминува. Во оваа секунда што сега изминува. Во оваа секунда 
што сега изминува. Во оваа секунда што сега изминува. 

(Зуењето на една мува.)

ЕВА: Мувата беше втора, а јас не познав дека тоа е мува сѐ додека еден 
ден не ме разбуди од сонот, рано наутро, кога се разбуди и таа. Почна 
да живее со мене во таа секунда тогаш и еве ја, тука е, не излегла од 
оваа соба, ја надминала сопствената биологија и живее со мене. Јаде 
со мене, спие со мене, води љубов со мене, дише со мене. Мувата како 
домашен миленик, кој би рекол? Мувата како живот, кој би помислил? 
Ми недостига кога ќе се скрие на некое свое, сосем невидливо место. 
Ја барам насекаде. Пропуштаме секунди. Не смееме да пропуштиме 
ниедна секунда. Мора да сме заедно. Сраснати сме, како една душа. Јас 
и мојата мува. Исто сме.

(Неподносливото зуење на една мува.)

ЕВА: Кога е прегласна, ја замолувам да слета. Ја гледам, се плашам да ја 
погалам, да не ја повредам. Сѐ знае за мене. Разговарам долго со неа, 
дури и кога ме избегнува. Верува во мене повеќе отколку што јас 
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верувам во себе. Мојата мува. Мојата секунда. Нашата секунда. Оваа 
секунда. Оваа секунда. Оваа секунда. Го чуваме времето за нас. Само 
за нас. Ништо друго не ни треба. Малку храна, малку вода. Ништо 
друго. Можеме со малку затоа што сме многу, јас и мојата мува. Затоа 
што сме неподносливо многу. Затоа што сме премногу. Понекогаш 
помислувам да ја врзам со рибарски конец и да ја носам секаде со себе, 
ама се плашам да не ѝ го скинам вратот. Несмасна сум. Многупати си 
го скинав вратот себеси, камоли на мувата. И затоа не излегувам. Не 
сакам да е сама. Не сакам да пати во самотија, да се плаши дека нема 
да се вратам, па да одлета некаде. Можам да умрам ако одлета. Да 
умрам. Оваа секунда. Оваа секунда. Да умрам ако умре. Оваа секунда. 
Оваа секунда. Да умрам ако умре.

(Зуењето престанува.)

ЕВА: Не се криј. Ќе престанам. Не плаши се. Ќе престанам. Дојди. Дојди ми. 
Дојди си. 

(Избезумена потрага по мувата.)

СТИГНА ПИСМО, ОЧИТЕ ОСТАНАА ПРАЗНИ

(Олга Коклова, балетски чевли што станале музејски отпадок, еден поштар, 
пролетно утро и мува што зуи, славеи на гранки, небо полно чекање.)

ПОШТАРОТ: Писмо.

ОЛГА: Добар ден.

ПОШТАРОТ: Олга Коклова?

ОЛГА: Олга.

ПОШТАРОТ: Добар ден.

ОЛГА: Писмото?

ПОШТАРОТ: Да. Писмото. Со многу поштенски марки. Препорачано.

ОЛГА: Од далеку, а?

ПОШТАРОТ: Од Недојдија.

ОЛГА: Петар Пан, а?

ПОШТАРОТ: Петар Пан. Имам волшебен прав. За летање.

ОЛГА: Во писмото?
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ПОШТАРОТ: Не. Какво писмо?

ОЛГА: Рано е за шеги.

ПОШТАРОТ: Посмртница или покана за свадба. Таков е пликот.

ОЛГА: Писмото.

ПОШТАРОТ: Да. Писмото. Мора одма?

ОЛГА: Треба нешто?

ПОШТАРОТ: Грам душа.

ОЛГА: Грам душа?

ПОШТАРОТ: Не те нервираат славеиве? Грам душа.

ОЛГА: Ако се добри вести, два грама.

ПОШТАРОТ: Вети.

ОЛГА: Ако се добри вести. Ветувам.

ПОШТАРОТ: Јас да читам?

ОЛГА: Туѓа пошта?

ПОШТАРОТ: Наши сме си.

ОЛГА: Туѓа пошта е туѓа пошта.

ПОШТАРОТ: И туѓа жена е туѓа жена.

ОЛГА: Жена, а?

ПОШТАРОТ: Писмото.

ОЛГА: Има жена. Туѓа жена.

ПОШТАРОТ: Сакаш?

ОЛГА: Писмото.

(Звук на хартија што се тутка.)

ПОШТАРОТ: Олга Коклова. 

(Една разлеана насмевка. Подадено писмо.)

ПОШТАРОТ: Убав ракопис.

ОЛГА: Убав, а?

ПОШТАРОТ: Многу. Туѓ?

ОЛГА: Убав.
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ПОШТАРОТ: Што кажува?

ОЛГА: Чекај.

ПОШТАРОТ: Се смееш.

ОЛГА: Чекај.

ПОШТАРОТ: Чекам.

(Пауза.)

ПОШТАРОТ: Се смееш и натаму.

ОЛГА: „Денес сретнав некого. Мислам дека има четири лица. Прекрасна 
форма. Добра вест, мила Олга. Најдов целина. Ти во целината, целината 
насекаде. Види го небото, во овој миг. Прекрасна форма, добра вест, 
мила Олга“.

ПОШТАРОТ: Мила Олга. 

(Пауза.)

ПОШТАРОТ: Добри вести.

ОЛГА: Добри. Нема добри вести. Секогаш ќе се најде некој кој ќе ти плукне 
на денот. Повик, лик, поштар. Измислица.

ПОШТАРОТ: Ама, сепак добри вести. Дај душа.

ОЛГА: Бакшиш за добра вест?

ПОШТАРОТ: Како сакаш.

ОЛГА: Бакнеж?

ПОШТАРОТ: Се бакнуваш со непознати?

ОЛГА: Па наши сме си.

ПОШТАРОТ: Не се бакнувам пред славеи. Ми трпне јазикот.

(Насмевка што се разлева. Небо што се гледа.) 

ОЛГА: Тажен си.

ПОШТАРОТ: Дај душа.

ОЛГА: Сите бараат по нешто.

ПОШТАРОТ: Што ти треба?

ОЛГА: Добра вест во добрата вест.

ПОШТАРОТ: Не разбирам.
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ОЛГА: Малку си глупав.

ПОШТАРОТ: Да одам.

ОЛГА: Бакнеж?

ПОШТАРОТ: Ќе им го свирнам на славеиве.

ОЛГА: Не мислиш дека сум убава?

ПОШТАРОТ: Убава си, Олга.

ОЛГА: Бакни ме.

ПОШТАРОТ: Треба да одам, Олга.

ОЛГА: Бараше душа.

ПОШТАРОТ: Шега.

ОЛГА: Не треба да се шегуваш за душата.

ПОШТАРОТ: Треба да одам, Олга. Веќе доцнам.

ОЛГА: Сите некаде одат. Тука сум. Добивам писма. Не добивам писма. Некој 
се јавува. Никој не се јавува. Пушам цигари и читам зборови. Слушам 
гласови. Слушам славеи. Никого не слушам никаде. Никаде не доцнам. 
Никаде не стигнувам. Ти доаѓаш. Брзаш. Не остануваш. Сите некаде 
брзаат. 

(Разлеани солзи по небото.) 

ПОШТАРОТ: Добро си?

ОЛГА: Најдобро. Најдобро! Доволно добро за да сум најлошо. 

ПОШТАРОТ: Ќе те бакнам.

ОЛГА: Не сакам. Оди.

ПОШТАРОТ: Што се случи, Олга?

ОЛГА: Што се случи, а? 

(Пауза.)

ОЛГА: Маж и писмо. 

ПОШТАРОТ: Тоа видов.

ОЛГА: Не мора да се заминува за да се биде среќен.

ПОШТАРОТ: Некогаш мора да се отиде.

ОЛГА: Не мора да се заминува за да се биде среќен!
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ПОШТАРОТ: Зошто не отидеш и ти?

ОЛГА: Немам каде. А во оној момент кога ќе помислам дека имам кому..., ќе 
ми стигне некакво среќно писмо со несреќна содржина. 

ПОШТАРОТ: Не се добри вести?

ОЛГА: Секогаш се добри вести со него. Не можам да му се налутам. Ми 
кажува дека ме сака. Знам дека го сакам. Кога е тука, сакам да го 
убијам. Кога не е, сакам да се убијам. 

ПОШТАРОТ: Изместена приказна.

ОЛГА: Изместена љубов. Еден маж и многу фигури. Една јас. Тој насекаде. 
Јас овде. Само овде. Само поради него не се менувам. Тој се менува секој 
ден. Се заљубува секој ден. Ме сака и мене. Ги сака сите. Тоа ми ја корне 
душата. Постојано плачам, без некаква посебна причина. Мислам дека 
сака да плачам. И кога не ме гледа, сака да плачам. Мисли дека солзите 
лечат. 

(Пауза. Писмо што повторно се отвора. Очи полни празнини.)

ОЛГА: „Се надевам дека редовно плачеш и дека ја одржуваш душата здрава“.

ПОШТАРОТ: Изместен човек.

ОЛГА: Совршен човек.

ПОШТАРОТ: Ама да те бакнам малку.

ОЛГА: Оди.

ПОШТАРОТ: Несреќна си, Олга.

ОЛГА: Сите луѓе се во некаква несреќна состојба. Среќата се појавува 
понекогаш и си оди. Се надевам дека ќе дојде. Дека сега ќе дојде. Баш 
сега.

ПОШТАРОТ: Тоа е толку тажно.

ОЛГА: Оди си!

ПОШТАРОТ: Ќе си отидам. Не даде душа.

ОЛГА: Нема душа. Ја измисли некој за да ја пополни својата потреба од 
нешто. Или од некого.

ПОШТАРОТ: Тоа е толку тажно.

ОЛГА: Тажно, а? 

ПОШТАРОТ: Неизмерно.
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ОЛГА: Ќе видиш што е тажно. 

(Некој пука. Славеите се мртви. Поштарот ја бакнува Олга. Зајдисонце.) 

ШТО ИМ НАПРАВИВМЕ НА ДЕЦАТА?

(Марија Тереза, растурена детска соба, разгледници од познати градови, 
ненапишани љубовни писма, ѕвоно што ѕвони, пријател кој доаѓа, празнина 

што останува. Еден пријател, најдобриот пријател на светот, пареа од 
утринско кафе. Мува што зуи.)

МАРИЈА: Имам толку многу да ти кажам.

ПРИЈАТЕЛОТ: Одамна не сме биле вака сами.

МАРИЈА: Одамна не сум сама за да бидеме сами.

ПРИЈАТЕЛОТ: Не се лутам.

МАРИЈА: Разбираш.

ПРИЈАТЕЛОТ: Знам.

МАРИЈА: Не сум те видела со месеци. Кажи ми.

ПРИЈАТЕЛОТ: Ништо ново, Марија. По малку нови работи во светот, ништо 
друго, барем кај мене.

МАРИЈА: Како си?

ПРИЈАТЕЛОТ: Како си ти?

МАРИЈА: Само што отидоа на училиште. Немам свое време. Имам само 
време за нив. И не ми треба друго. Да бидам здрава, да бидам тука за 
нив. Останатото е неважно. Не го има за да биде важно. Откако станав 
мајка, само тоа е важно. Мајка е дијагноза, драг мој. Сериозна дијагноза.

ПРИЈАТЕЛОТ: Како се децата?

МАРИЈА: Доаѓа да ги види. Не често, но доаѓа. Знаат дека е тука за нив 
секогаш кога им треба. Дека е тука за мене кога ми треба. 

ПРИЈАТЕЛОТ: Не те прашувам за него. За децата те прашувам.

МАРИЈА: Ќе биде сѐ добро, тоа знам.

ПРИЈАТЕЛОТ: Одамна не е.

МАРИЈА: Не може поинаку. Барем засега. Вака е добро, сигурно е. Важна ми 
е само нивната сигурност. Без сѐ друго можам.
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ПРИЈАТЕЛОТ: Не можеш без себе.

МАРИЈА: Научив.

ПРИЈАТЕЛОТ: Треба да научиш нешто ново.

МАРИЈА: Како си ти?

ПРИЈАТЕЛОТ: Не ти е добро.

МАРИЈА: Кажи нешто убаво.

ПРИЈАТЕЛОТ: Сакам да ти биде убаво. Сакам да ти помогнам, Марија.

МАРИЈА: Никој не може да ми помогне. 

ПРИЈАТЕЛОТ: Не сакаш.

МАРИЈА: А што да сакам? Ајде, кажи ми. Што би сакал ти? 

ПРИЈАТЕЛОТ: Да бидам среќен.

МАРИЈА: Си остарел.

ПРИЈАТЕЛОТ: Сѐ знам, Марија.

МАРИЈА: Знаеме. Мора да биде вака. Ти со годините, јас со сето ова овде, со 
овој неред што ми дава смисла, што ме прави жива. Не мораше да биде 
вака. Јас избрав. 

ПРИЈАТЕЛОТ: Нередот дава само неред.

МАРИЈА: Доцна е за тоа.

ПРИЈАТЕЛОТ: Секогаш е навреме. Само треба да сакаш да се сменат 
работите. Да сакаш и да почнеш да правиш нешто во врска со тоа. 

МАРИЈА: За тебе.

ПРИЈАТЕЛОТ: За тебе.

МАРИЈА: Не е исто. 

ПРИЈАТЕЛОТ: Не може да биде исто.

МАРИЈА: Тогаш, зошто ми го зборуваш сето ова?

ПРИЈАТЕЛОТ: Поради убавината. Очите ти се смениле.

МАРИЈА: И очите и тоа што ми го гледаат очите. Сѐ е сменето. А сепак, ништо 
не е ново. 

ПРИЈАТЕЛОТ: Доаѓа често?

МАРИЈА: Доволно често. Не знам што значи често?
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ПРИЈАТЕЛОТ: Еднаш месечно?

МАРИЈА: Некогаш не доаѓа со месеци. Некогаш останува со денови. Ми 
зборува за тоа како ме сака, на каков начин, што му значам, што 
му значат другите. Ги држи децата в прегратка, заспива со нив. Го 
обожуваат. Ме мразат кога ќе си замине. Го мразам кога ќе замине. 
Никогаш не е тука кога ми треба. Секогаш е тука кога му требам. Сака 
да мислам дека единствено тоа е во ред. Дека мора да ја има слободата. 
Дека е зависен од неа. Не можам против него. Никој не може.

ПРИЈАТЕЛОТ: Слобода?

МАРИЈА: Слобода. Така ја нарекува нашата љубов.

ПРИЈАТЕЛОТ: Што мислиш ти за тоа?

МАРИЈА: Што да мислам? Кажи ми, што би мислел ти?

ПРИЈАТЕЛОТ: Ти треба нешто ново.

МАРИЈА: Нема нови работи.

ПРИЈАТЕЛОТ: Види. Види ме, Марија. Ти кажувам дека има. Не сакаш да 
видиш. Се задоволуваш со тоа што ти се нуди, дури веруваш дека тоа е 
премногу. Се уништуваш. Сѐ уништуваш.

МАРИЈА: Децата.

ПРИЈАТЕЛОТ: Ќе пораснат децата. Што ќе правиш кога ќе остариш?

МАРИЈА: Нешто друго. Ќе се врати.

ПРИЈАТЕЛОТ: Нема никогаш да се врати. Таквите луѓе не се враќаат. На 
секој агол од светот имаат по една попатна станица, по еден дом, по 
еден човек. Нема да се врати. Не плачи, освен ако не плачеш за себе. 

(Неподносливото зуење на една мува.)

ПРИЈАТЕЛОТ: Не сум добро кога не си добро. Ако не за себе, за мене, за 
децата. Направи нешто. Нешто.

МАРИЈА: Што им направивме на децата?

ПРИЈАТЕЛОТ: Ќе пораснат. Не ги мислам нив. Секогаш ќе им биде добро. Тие 
се негови деца.

МАРИЈА: Ќе остарам. Ќе се каже само. Не знам. Денес не знам. Веќе некое 
време не знам. Не сакам да знам. Можам да полудам од мислата. Ги 
избегнувам таквите мисли. Не знам. Разбираш? Не сакам да знам.

ПРИЈАТЕЛОТ: Тебе ти треба мајка.

(Пријател кој заминува, мува што останува. Разгледници од една љубов.)
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ОСТАНИ. НЕКОЈ МОРА ДА МЕ ЧУВА

(Дора Мар, продавница за слатки. Еден слаткар, одамна поминато работно 
време. Божиќно утро. Божиќен ден. Божиќна ноќ. Мува што зуи.)

ДОРА: Спие со жени кои не ги знае, чии имиња ги знам, не доаѓа со денови, 
минуваат месеци, поминаа години. 

СЛАТКАРОТ: Не се прави торта без шеќер. Нема да е слатка.

ДОРА: Не избегнувај го разговорот.

СЛАТКАРОТ: Сакаш да пробаш да ја направиш?

ДОРА: Кога му се јавувам, пее песни и не ме слуша. 

СЛАТКАРОТ: Не може без шеќер.

ДОРА: Му праќам пораки по заеднички пријатели. Заеднички пријатели? 
Веќе ги нема. Сите наши пријатели останаа негови пријатели. 
Природно. Не ме трпат. Го обожуваат. Кога ги прашувам за него, велат 
дека е среќен. Пријатели! Знам дека не е среќен. Само со мене може да 
биде среќен. Само јас знам како му тече среќата во главата. Никој друг. 
Никој не може да знае. 

СЛАТКАРОТ: Може со мед, ако сакаш.

ДОРА: Само го лажат. Го заведуваат за да го имаат, го трошат во празно. 
Јас му ја давам полнотијата. Го разбирам, му ја разбирам грешката 
во главата, му ја негувам. Сите други се прават дека го знаат. Сакаат 
да ги гледа, да им даде дел од своето внимание, да им каже дека се 
убави, дека ќе ги направи вечни. Луѓето копнеат по вечноста, тоа е 
безобразно. Јас копнеам само по него. Можеби и тоа е безобразно. Не 
знам. Не сакам да знам. 

СЛАТКАРОТ: Може со мед, ама нема да биде исто.

ДОРА: Кога ќе го видам случајно, на улица или некаде каде било, викам по 
него. Тој се прави дека не ме слуша. Луѓето мислат дека сум луда. Тој ме 
прави да изгледам дека сум луда. 

СЛАТКАРОТ: Знаеш колку чини тегла мед денес, а колку килограм шеќер?

ДОРА: Не знам зошто си отиде. Не знам зошто луѓето си одат. Каде одиш 
кога сѐ што ти треба е тука, овде? Зошто да одиш кога нема каде да 
стигнеш? Со рацеве му ги отворав очите, тој ги држеше затворени. 
Затворени. Не можеш никого да убедуваш да го види она што не сака 
да го види.
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СЛАТКАРОТ: Никако не може торта со мед. Можеби може, ама не знам како. 
Ако знаеш, пробај.

ДОРА: Пробав. Пробувам! Не сака да ме види. Ме избегнува, вели дека 
времето мора да мине, да му мине, да ми мине мене времето. И откако 
ќе мине, ќе можеме да се сакаме. Замисли, ќе можеме да се сакаме! 

СЛАТКАРОТ: Ќе пробаш? Денов ми мина. Треба да си одам.

ДОРА: Поминаа години. Знам дека има свои деца. Знам дека има свои 
љубови. И знам дека ја живее оваа моја љубов. Да не бев јас, тој никогаш 
не ќе знаеше колку љубов треба за да можеш да живееш љубов. Само за 
неговата среќа живеам. И знам дека не може да биде среќен на друго 
место. Со други луѓе. Не може. Секаде ќе си друг. Никаде свој. Никаде. 
Не може!

СЛАТКАРОТ: Морам да си одам. 

ДОРА: Ќе поминат и други години. Ќе се врати. Ќе ми биде доцна. Само да ми 
биде доцна на време. Да не стане предоцна. А веќе денес е предоцна. 

СЛАТКАРОТ: Дора Мар. Дора Мар. Како песна ти е името. Може да ти биде 
слатко. Верувај. Пробај. Слаткото носи благост на душата. Не биди 
тврдоглава. Пробај.

ДОРА: Пробав да не мислам на него. Пробав да го слечам од себе, да го 
измијам, да ги отрујам сите сеќавања што ме поврзуваат со него. 
Пробав да направам дом само за себе. Мој сопствен простор. Не можам. 
Секогаш му се враќам, со секој нов ден, му се враќам сè поблиску и 
поблиску, а него го нема. Го нема никаде. Знаеш како е да се враќаш на 
некој што го нема?

СЛАТКАРОТ: Ќе те научам да ги правиш сама сите овие слатки. Сите, ќе ти 
дадам простор во мојава слаткарница. Ќе ти дадам друга работа, ќе ме 
одменуваш. Ќе те научам, Дора. 

ДОРА: Ништо не научив. Ништо не знам, а знам сѐ. Знам како треба. Но, мора 
поинаку. Мора поинаку, морам да најдам друга среќа, некоја друга 
радост. Ништо друго не ме радува. Ништо друго не ме прави среќна. 

СЛАТКАРОТ: Морам да затворам. Ако не си одиш, ќе мора да те заклучам 
внатре.

ДОРА: Одамна сум заклучена. Во ќелијата на мојата немоќ, ништо не ме 
спасува. Сакам само да дојде, да дојде и да остане, да биде сѐ како 
што беше. Да му сварам кафе, да ми каже некоја шега, да ме погали по 
главата, да му легнам на градите, да сонувам. Одамна не сум сонувала. 
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СЛАТКАРОТ: Секој ден доаѓаш овде. Ништо ново, секој ден. Дора, земи парче 
торта. 

ДОРА: Парче душа. Парче душа. Моето откинато парче душа. Човек со 
недостаток. Жена со недостаток.

СЛАТКАРОТ: Ќе си одам. Остануваш?

(Неподносливото зуење на една мува.)

ДОРА: Остани. Некој мора да ме чува. Остани. Те молам, остани. Никој не 
ме слуша. Ти ме слушаш. Некој мора да ме чуе. Ти ме разбираш. Никој 
друг не сака да ме разбере. Те молам, остани. Еве, ќе пробам од тортата. 
Само остани. 

СЛАТКАРОТ: Доцна е.

ДОРА: Никогаш не е доцна за ништо. Само за мене е доцна. Ако останеш, 
може веќе нема да е доцна. Остани, за мене. За ова што остана од мене. 
За шеќерот. За медот. Остани заради сите слатки нешта на светов. 
Заради себе остани. Еве, ќе пробам. Види.

СЛАТКАРОТ: Дора?

ДОРА: Не е слатко.

СЛАТКАРОТ: Ништо не е слатко кога душата има толку горчина во себе.

ДОРА: Не сакав да биде вака. Не за мене.

СЛАТКАРОТ: Нешто ново ќе дојде. 

ДОРА: Ќе дојде. Еден ден, ќе дојде.

(Машина за правење шеќер во прав. Машина за правење душа во прав. Еден 
сон што се повторува, еден ден што не завршува. Ново работно време. Мува 

заробена во слатка арома.) 

INTERMEZZO:  
ВЕНЕРИ И ПЛАТНА

(Бела Барток, Соната за две пијана и перкусии. Мува што зуи. Броеви што 
стекнуваат својства. Свет што излегол од друг свет, речиси вистина, речиси 

илузија, речиси мажи, речиси жени. Изгрејсонце.)

1: Ќе ти влезам во мозокот, љубов. Ќе ти влезам како ништо да немало 
внатре. Ќе те боли. Првиот пат секогаш боли. Крвави душата. Смрт 
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на непотребно месо. Сивата маса. Белата маса. Секаде. Секако. Ќе ти 
влезам во мозокот, љубов. Ќе крвавиш од сите отвори. Ќе ти блеснат 
очите. Како светилки. Како осветлен град доцна во ноќта. Како пречка 
од автомобилски светла на разминување доцна во ноќта. Како прво 
пијанство. Ќе ти влезам во мозокот, мила. Убаво ќе ти е, мили. Ќе сакаш 
никогаш да не се заврши. Коитус и создавање. Пречки во креацијата. 
Ќе ти влезам во мозокот, љубов. Ќе ги оставам ноктите по кората од 
твојот мозок. Ќе ти направам рани. Ќе немам нокти. Ќе знаеш. Нема да 
помине. Ќе те сакатам, љубов. Ќе те сакатам. И ќе ти биде убаво.

2: Ќе биде убаво. Најубаво. Можеш да влезеш преку устата. Можам и јас. Но, 
јас стојам. Стојам во една точка. Го менувам светот со стоење. Менувам 
бои. Менувам форми. Ја пропуштам светлината низ мене, се прекршува 
како преку призма. Се прекршува како коска. Човечка коска. Коска со 
месо. Расипано месо. Оставено на сонце. Месо со муви. Сонце со муви. 
Светлина со муви. Многу малку внимание се обраќа на мувата. Треба 
да си мува. Треба да си мува. Зуеш. Зуеш. Бзззззз. Бззззз. Зујам и јас. 

3: Мора да биде убаво. Ми тежи косата. Некој измислува муви. Звуците се 
чудни. Музиката е последица на нечиј личен звук. Некому му зуи во 
главата и потоа создава музика. Ќе влезеш. Ќе ти се расипе звукот. 
Можеби ќе се роди боја. Можеби ништо нема да се случи. Заспиваш. 
Името ти е заспивалка за големи деца. За жени. Или за мажи. Неважно 
е. Нешто нема да се случи. Празна рамка. Имам живот. Немам живот. 
Си играм. Си играме. 

4: Ти си прва играчка. Јас втора. Или јас прва. Не е важно. Неважно е! Сосема 
е неважно. Плукни во раката. Легни на стомак. Стави ја раката во 
гаќите. Отвори ги очите. Преврти ги зениците. Стави маска. Немај очи. 
Имај очи. Види! Види! Лице. Мое лице. Имам лице. Имаш лице. Некој 
сака муви. Сакам слонови. Сакам трева. Можам да бидам слон. Или 
полжав. Можам. Можеш, можеш! Можеш и ти! Лош ден. Некој ќе те 
закове за платно. Светот ќе се чуди. Се случува. Едноставно се случува.

5: Ќе биде прекрасно. Совршено. Како први љубовници. Потоа светот ќе се 
смее. Неразбирливо смеење. Морам да седам додека некој се смее. Се 
смее и се чуди. Луѓето паѓаат на глава од големи височини. Дури и од 
небото. Мртви таленти и живи луѓе. Го загадуваат воздухот. Пишуваат. 
Свирам. Само стојам. Имам една форма на мустаќите. Имам една 
форма на носот. Секој нос е сиромашен без мустаќи. Кажи нешто.

1: Мува.

2: Мува!
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3: Бзззззз.

4: Боја и мува. Бова. Муја. Ми тежи главата. Ми тежи главата!

5: Очите се... Очите се округли органи. Светот е тркалезен. Очите се 
тркалезни. И водата може да биде тркалезна ако е во тркалезен сад.

1: Метафизика.

2: Физика. Триење. Со бутините. Триење со главите. Удар. Бам! Бам! Удар! 
Ми тежи главата. Четка и боја. Убавини. 

3: Ќе биде прекрасно! Ќе се слечам. Ќе застанам. Ќе се наведнам или ќе се 
исправам. Можеби ќе легнам. Можеби ќе легнеш. Ти сакаш простум. 
Сакам секако. Секој сака секако. Некој не сака никако. Некој сака да 
гледа. Сите сакаме да гледаме. Сите гледаме. Гаќите ти се празни. 
Празни се. Сосема. 

4: Сакам во воздух. Да висам и да стенкам. Сакаш да стенкаш? Сакаш да 
стенкаш? Сакаш?!

5: Сакам сѐ. Сѐ сакам. Само стојам. Празно лице. Шуплива глава. Четка и боја. 
Бордел од друго време. Бордел во животот. Бордел во тагата. Главата 
ми е празен бордел. Стара курва. Лоша навика. Не се мијам. Сакам да 
мирисам. На мажи. На жени. Многу. Секаде.

1: Ќе биде убаво. Некој ќе дојде. Нешто ќе се случи. 

2: Ќе биде прекрасно! Ќе се слечеш. Ќе го бакнеш. Ќе те бакне. Курвите не се 
бакнуваат, ама ќе те бакне. Ќе го погалиш по главата. Ќе ти ги грицка 
градите. Ќе те дише! Ќе те дише! Се радувам за тебе. 

3: И тебе. Ова е проста игра.

4: Јас?

3: Сите.

(Пауза)

5: Сите. Еден ден сите ќе се вкочаниме. Некаков последен гест на скулптурата. 
Последно вкочанување. Потоа само ќе нѐ гледаат. Ќе уживаат. Нема да 
можам да кажам ништо, а ќе пискам. Ќе вриштам. Ќе вриштиш и ти. 
Можеби најсилно ќе вриштиш ти. Ќе патуваме со стоење. 

1: Ти?

2: Ти?

3: Ќе плачам. 
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4: Ќе плачам.

1: Ти?

2: Сите мои љубовници плачат за мене. Некаде низ светот. Се создаваат 
мориња. Или подобро, солени езера. Плачи. Плачи!

5: Тагата е само проста последица од очекувањето. Што чекаше? Што?! Кој 
не дојде?! Кој каде замина?!

1: Боја.

2: Боја. Боја!

3: Насекаде. Секако. Бојата е неминовност. Проста последица од очекувањето. 
Што очекуваш? Каква боја да ти се случи? Каква боја ти треба?

4: Шарена.

5: Шарена боја во многу форми. Вришти. Луд е. Знае. Не знае. Кажи ми дека 
ќе биде нешто подобро. Дека ќе има некаква убава боја. Ми треба.

1: Некој ќе ти ја изеде душата за појадок. Црна боја. Ќе ја натопи во сопствените 
секрети и ќе ја изеде. Можеби ќе ја намачка на леб. Паштета од душа, 
прсти да излижеш. Потоа ќе ти ја јаде главата. Црвена боја. И кога ќе 
стигне до срцето, ќе блесне жолта. Ќе те заслепи, но ти нема да можеш 
да видиш затоа што ќе немаш очи.

5: Се плашам.

2: Сите ќе застанеме и ќе гледаме. Ќе гледаме додека нѐ гледаат како некој 
нѐ јаде. Слој по слој. Дел по дел. Ќе плачам за тебе. И за тебе. Ќе плачам 
и за тебе.

3: Бззззззззззз

4: Некој треба да ја убие мувата.

1: Некој треба да да ја убие мувата.

2: Армија. Цела армија. Но, стара армија. Со копја и штитови. Да ја донесат 
мувата на штит, како трофеј. Убави мажи со перјаници и една мртва 
мува. Раскошна сцена. Ќе пеам некаква арија. Твоите гради ќе се стари 
тапани. Ти ќе тропаш. Оркестар. 

3: Кој?

4: Да, не се чуди. Оркестар!

2: А зошто токму моите гради?
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4: Затоа што се родени за тапани.

2: Ќе ме боли.

3: Бзззззззз.

1: Не бегајте од боите.

3: Бзззззззз.

5: Претеруваш. 

4: Некој ќе ја убие мувата еден ден.

1: Договорена боја.

2: Треба да има оргули. Ми одат со фустанот совршено.

3: Треба да има четка. Другото само доаѓа. И рака, секако.

(Бела Барток, мува што ја расипува хармонијата.)

ТИ ЗАМИНА. СЕ СЛУЧИ НИШТО.

(Франсоаз и еден чевлар. Висат скршени потпетици. 
Мува што зуи. Насмеани очи.)

ЧЕВЛАРОТ: Добро утро Франсоаз. Уште една лева потпетица, нели?

ФРАНСОАЗ: Добро утро. Секогаш лева.

ЧЕВЛАРОТ: Тоа го знам.

ФРАНСОАЗ: Едноставно, ги кршам. Не одам како што треба.

ЧЕВЛАРОТ: Многу луѓе не одат како што треба. 

ФРАНСОАЗ: Нешто расипано. Вроден недостаток.

ЧЕВЛАРОТ: Многу расипани работи. Многу уништени чевли. Ништо ново.

ФРАНСОАЗ: Одамна ништо не е ново.

ЧЕВЛАРОТ: Има чевли што не се поправаат.

ФРАНСОАЗ: Има луѓе кои не се поправаат.

ЧЕВЛАРОТ: Цел живот поправам чевли. Можеш многу да научиш за луѓето 
според нивните расипани чевли.

ФРАНСОАЗ: Вистинските љубови се во расипаните работи.
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ЧЕВЛАРОТ: Како си?

ФРАНСОАЗ: Нема ништо ново. И тоа е во ред.

ЧЕВЛАРОТ: Во ред?

ФРАНСОАЗ: Секогаш ќе биде во ред. Не треба да е поинаку. Ако сакаш да 
биде поинаку, значи дека не си научил да бидеш добар. Јас научив. 
Затоа сѐ уште ги поправам чевлите, затоа ретко купувам нови.

ЧЕВЛАРОТ: Треба да се вљубиш.

ФРАНСОАЗ: Се вљубувам.

ЧЕВЛАРОТ: Сериозно, треба да се вљубиш.

ФРАНСОАЗ: Се вљубувам секој ден.

ЧЕВЛАРОТ: Да се вљубиш повеќе од секој ден.

ФРАНСОАЗ: Не сакам.

ЧЕВЛАРОТ: Мораш. За да биде подобро.

ФРАНСОАЗ: Добро е.

ЧЕВЛАРОТ: Подобро.

ФРАНСОАЗ: Не може да биде подобро. Не треба да биде подобро. Ова е 
најдоброто добро што можам да го живеам. Сѐ останато би било лага. 
Нешто посакувано, ништо вистинско. Би било како желба, не како 
реалност, можно утре, а не сигурно денес. Денеска ми треба ова овде. 
Треба да ми го поправиш чевелот.

ЧЕВЛАРОТ: Душата.

ФРАНСОАЗ: Чевелот.

ЧЕВЛАРОТ: Зошто се измачуваш?

ФРАНСОАЗ: Не е мака. Не разбираш. Љубов е.

ЧЕВЛАРОТ: Љубовта е добрина.

ФРАНСОАЗ: Токму тоа.

ЧЕВЛАРОТ: Љубов е да ти биде убаво.

ФРАНСОАЗ: Никогаш не си љубел.

ЧЕВЛАРОТ: Љубов е да се смееш, да се поткрева земјата под твоите нозе 
додека одиш, а не да ги кршиш потпетиците.

ФРАНСОАЗ: Љубов е да ја скршиш главата. Да го убиеш секој сомнеж. Да 
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тргнеш на сите патишта што ќе ти се отворат и да ги уништиш сите 
чевли што си ги купил по тие патишта. Љубов е да бидеш и да знаеш 
дека ти е добро само затоа што некогаш ти било најдобро. Не може 
повеќе од тоа. Да ја скршиш главата на нечии гради и во тоа да ја најдеш 
најголемата убавина на овој свет.

ЧЕВЛАРОТ: Тоа е болест.

ФРАНСОАЗ: Болест е ако умреш. Жива сум.

ЧЕВЛАРОТ: Тоа што си жива е симптом на твојата болест.

ФРАНСОАЗ: Тоа што сум жива е симптом на мојата љубов.

(Неподносливото зуење на една мува.)

ЧЕВЛАРОТ: Те убедил да веруваш во сѐ што сака да веруваш.

ФРАНСОАЗ: Верувам само во него. 

ЧЕВЛАРОТ: За тоа ти зборувам.

ФРАНСОАЗ: Не е пркос.

ЧЕВЛАРОТ: Што е?

ФРАНСОАЗ: Скршен чевел. Убав ден. 

ЧЕВЛАРОТ: Ќе го поправам.

ФРАНСОАЗ: Знам. Како и сите до сега.

ЧЕВЛАРОТ: Други работи не се поправаат. Колку години имаш, Франсоаз?

ФРАНСОАЗ: Тоа одамна не ми е важно.

ЧЕВЛАРОТ: Ти лета времето.

ФРАНСОАЗ: Ќе летне сосем еден ден.

ЧЕВЛАРОТ: За тоа ти зборувам.

ФРАНСОАЗ: Колку долго сме пријатели?

ЧЕВЛАРОТ: Затоа што те сакам.

ФРАНСОАЗ: Те сакам и јас тебе. За тоа ти зборувам.

ЧЕВЛАРОТ: Друго кажуваш.

ФРАНСОАЗ: Друго слушаш.

ЧЕВЛАРОТ: Многу муви за овој период од годината.

ФРАНСОАЗ: Непотребни убедувања за овој дел од денот.
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ЧЕВЛАРОТ: Ќе биде готов за три часа, мора да стои со лепакот.

ФРАНСОАЗ: Знам, за три часа. Секогаш се три часа.

ЧЕВЛАРОТ: Што виде во него?

ФРАНСОАЗ: Невидливи работи.

ЧЕВЛАРОТ: Што?

ФРАНСОАЗ: Во еден миг од мојот живот, некој направи да се чувствувам 
дека сум единствен жив човек на светот, дека овој свет е измислен 
само за мене и дека мене ми е даден на располагање, да правам со него 
што сакам. Во еден миг, еден човек направи да се чувствувам толку 
многу единствено што морав да го пуштам за да уживам во својата 
единственост. Толку е едноставно. Единственост.

ЧЕВЛАРОТ: Некогаш. Сега?

ФРАНСОАЗ: Сега не постои, како не разбираш? Сега сум тука, поправам 
расипани чевли, разговарам со тебе за сѐ она за кое разговарам со себе. 
Единственост. Безвременост. Толкава љубов што се излева од сите 
страни, што ме обзема до толку што не ми останува простор за ништо 
друго. Тоа е сега. Секогаш е тоа сега.

ЧЕВЛАРОТ: Ќе мине, еден ден.

ФРАНСОАЗ: Еден ден, ќе минам и јас.

(Мува што се врти во круг.)

ЧЕВЛАРОТ: За три часа ќе бидат готови.

ФРАНСОАЗ: Три часа, три години, три века. Сеедно е. Сеедно ми е. Јас одамна 
не живеам според часовникот. 

ЧЕВЛАРОТ: Ќе те убие.

ФРАНСОАЗ: Ниту за да умрам.

ЧЕВЛАРОТ: Помогни си. Направи нешто. Оди некаде, сретни некого. Смени 
го овој живот. 

ФРАНСОАЗ: А љубовта?

(Франсоаз излегува на една висока потпетица.  
Пролет што се случува, мува што зуи.)
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ИСТОРИЈА НА СИТЕ БОИ,  
ПРКОС КОН ЧИСТИОТ УМ

(Дора, Олга, Франсоаз, Марија, Ева. Бесмртноста на мувата. Настанато 
чудо. Конзервиран свет. Парче душа. Апсолутна андрогиност. Жив музеј. 

Африкански дрвени маски. Кубистички монолози. Рамка за слика.)

ДОРА: Што се случи?

МАРИЈА: Чудо.

ОЛГА: Мртви славеи на гранки. Пристигнати писма. Истите куфери: празни, 
отворени, подготвени да го соберат во себе сето ова што остана. Да ја 
соберат сета прашина што се наталожила по светот. Подготвени да 
отпатуваат до нови адреси, можеби во соседството, можеби на друга 
планета. Подготвени да станат временски машини. Се случи. Не се 
случив јас.

ФРАНСОАЗ: Чудно е.

ДОРА: Секое чудо е.

ОЛГА: Душата ми пукна. Се распрсна на сите страни, како огномет на небото 
и како темнина по земјата. Мојата душа, не која било душа. Не твојата. 
Не твоите очи. Не твоите зборови. Мојата! Ништо друго нема. Види 
колку нема. Нема. 

ДОРА: Доволно е. Дај нешто слатко. 

ФРАНСОАЗ: Или премалку.

ДОРА: Кога сум овде, доволно е. Кога заминувам на некое друго место – 
премалку е.

ФРАНСОАЗ: Светов е затвор. Животов е затвор. Телово е ропство. 

ЕВА: Смрт е. Уште да се најде некој да ја убие мувава. 

(Сликата паѓа. Отворени гробови, смртта на една мува.)

ОЛГА: Не даде душа.
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ЛИЧНА АНГЕЛИНА (Чувари на честа)
Загорка Поп-Антоска Андовска
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Загорка Поп - Антоска - Андовска 
(1980, Скопје), драмска авторка, сце-
наристка, прозаистка и преведувач-
ка. Дипломирала студии по драма-
тургија на Факултетот за драмски 
уметности во Скопје. Магистрирала 
на Институтот за национална исто-
рија, со темата „Драмите на Димитар 
Молеров во македонскиот историски 
контекст“. Од 2007 година е профе-
сорка на Универзитетот за аудиови-
зуелни уметности ЕСРА Париз-Скоп- 
је-Њујорк, на група предмети од об-
ласта на филмската и театарската 
драматургија, а од 2014 г. редовно е 
вработена како драматург во Маке-
донскиот народен театар.

Како драматург и драмска авторка 
со македонските театри соработува 
повеќе од една деценија. Како сце-
наристка потпишала повеќе теле-
визиски серии и два документарни 

филма. Авторка е на 11 пиеси, коишто се објавени во 
три збирки драми насловени како Чевлички од челик 
(2009), Душички (2010) и Синовите на Јоарел, Владеењето 
на триглавата ламја Ѕер (2013). Објавила и еден роман 
(Џулијано Понти, 2011) Најголемиот дел од нејзините 
драми се изведувани на македонските театарски сцени 
и пошироко во регионот.
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ЛИКОВИ:

ЦРНА АРАПИНА

ЧУВАРИ НА ЧЕСТА, хор од мажи

АНГЕЛИНА, сестра

БОЛЕН ДОЈЧИН, воин и грешник 

УМЕР БИЧАKЧИЈА, прв побратим 

МИТРЕ ПОМОРЈАНЧЕ, втор побратим

ПЛЕТИКОСА ПАВЛЕ, трет побратим

СВЕТИЦИ, хор од жени

АНГЕЛ изведен од Ангелина
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ПЕЕЊЕ ПРВО

На Дојчиновиот извор. 

Црна Арапина ѝ ја држи в дланка дланката на Ангелина.

ЦРНА АРАПИНА: Јасинки, перуники, џунџулиња, зумбули,

трендафили, ѕвончиња,

набрав само за тебе, лично моме,

најмила Ангелино.

(Ѝ го подава најубавиот букет на светот!)

Сите бои на светот ги набрав само за тебе!

АНГЕЛИНА: Сепак е светот црно-бел, 

мил Арапине.

Тој ѝ ја бакнува дланката.

Ангелина ја оттргнува дланката. 

АНГЕЛИНА: Се плашам, и срцево ми трепери.

Што правам јас кутрата?

Што барам јас, овде, со непријателот свој?

ЦРНА АРАПИНА: Не е тоа страв, Ангелино,

срцето од возбуда ти трепери,

пред мојата љубов 

непокорна.

Црна Арапина ја повлекува кон себе. Ја бакнува. 

За миг во обострана страст им се допираат усните. 

Таа отстапува.

АНГЕЛИНА: Народот вели срце немаш,

камен в гради носиш.

ЦРНА АРАПИНА: Сѐ што знае народот,

се древни приказни, измислени.

Стави ја главата на градиве,

и слушни како ти пее црново ми срце.
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Ангелина би ја потпрела главата на неговите гради, но не се дава.

АНГЕЛИНА: Забранета е таа песна за моите уши.

ЦРНА АРАПИНА: Овој црн маж покорно признава,

јас те љубам, лична Ангелино.

Гледај ме понизен како клечам пред тебе,

како што пред никого не сум клекнал досега.

АНГЕЛИНА (Таа му дозволува да клечи.):

 Дали јас го љубам крвникот свој!?

ЦРНА АРАПИНА: Зошто лична Ангелино,

лице бело нe положиш на мојте црни 

гради, широки?

На мојто раме сигурно?

Па да те поведам во земји далечни,

каде тагата не пребива,

каде болката не вирее,

каде смртта е скипната.

Сакам, моја,

од маки и јадови да те куртулам, 

од стравови љубовни,

од солзи сестрински по брата болнога.

АНГЕЛИНА (Го сака, силно го сака.):

Прости ми, о Боже!

ЦРНА АРАПИНА: Сакам моето црно срце, 

на твојта бела дланка да го положам.

Па испушти го од раце,

и нека се срони на бел камен, 

црно срце строшено на бела камена, 

има ли глетка поубава?

Kако твојава дланка во мојава. 
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Ѝ ја бакнува прво дланката.

А потоа в уста. Страсно. Тоа е бакнеж што трае.

АНГЕЛИНА (Како од сон разбудена.): 

Не!

Јас сум ти сестра Ангелина, 

сестра на брата Дојчина.

ЦРНА АРАПИНА: Кога тебе те видов моме Ангелино, 

кога здив љубовен ти осетив,

кога тебе ми те заљубив, 

посакав од брата ти прошка да побарам, 

сила машка, да помириме, 

сабјите во љубов да ги вкрстиме,

на љубов братска да се заветиме,

во Мракот светлина да внесеме.

АНГЕЛИНА (Го прекинува.):

Туѓ си ми, а свој! Проклета била.

ЦРНА АРАПИНА: На другоста моја, лична Ангелино,

појди ѝ в постела,

па нека злото и добрината се помират,

како од една мајка родени.

Силно ја гушка. Ја бакнува. Ја мириса. Ја сака.

АНГЕЛИНА: Да можев од кожава да излезам, 

да можев веков да го прескокнам,

да можев Дојчина да го погребам,

ќе ти верував.

Ќе ти речев што ми лежи на душава, 

ќе ти чував твое црно срце в пазува, 

твое срце, пиле песнопојче,

да не бев сестра Дојчинова.
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Оти сестра од брат Дојчин не може да избега,

како ни болен од кожата своја, единствена.

ЦРНА АРАПИНА: Појди со мене каде сонце изгрева,

каде мене ме мајка родила,

каде ми предци почиваат,

каде мојот Бог развива.

АНГЕЛИНА (Ѝ светнува.):

Си дошол брат ми Дојчин да го убиеш!?

ЦРНА АРАПИНА: Тебе да те земам, него да го убијам.

АНГЕЛИНА (Му мава шлаканица.): Лицемеру!

ЦРНА АРАПИНА: Жалам, поинаку не може да биде,

иако од срце би сакал.

АНГЕЛИНА:  Смртта дошла за љубов да зборува!

ЦРНА АРАПИНА: Јас и ти можеме векот да го смениме.

АНГЕЛИНА: Светот е црно-бел, мил Арапине.

Влегуваат Чуварите на честа.

 Ангелина се оттргнува од Црна Арапина.

Тој не сака да ја испушти.

Ангелина се повлекува пред силата на Чуварите на честа.

ЦРНА АРАПИНА: Не плаши се мило моме, лична Ангелино...

ЧУВАРИТЕ НА ЧЕСТА: Не плаши се мило моме, лична Ангелино,

на милога Дојчина, сестро најмила.

Ние сестро, на честа твоја чувари ќе бидеме,

и честа твоја ќе ја браниме,

оти честа твоја е и наша, 

како што и брат ти Дојчин ни е брат, 

и татко, а ние сме деца негови по сабја. 

Трчај дома сестро Ангелино,

речи му на брата болнога,
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дека стасал Црна Арапина,

на солунски ливади,

под негови пенџери.

Ангелина го погледнува Црна Арапина.

Црна Арапина ѝ шири прегратка како крилја соколови. 

Ангелина се колеба.

Одлучува. 

Заминува.

Чуварите на честа го напаѓаат Црна Арапина. 

ЦРНА АРАПИНА: Сторете што треба да биде сторено.

Грев чините, грешка голема. 

Грешка вековна.

Грешка неминовна.

Маваат со сета сила по него. Крвнички го претепуваат.

Тој не се брани. Ги прима ударите.

Тој како карпа се руши на земјата.

 Му ја столчуваат главата со камења, со повеќе удари.

ЧУВАРИ НА ЧЕСТА: Какво чудо направивме,

 каков престап починивме.

Дали ние Црна Арапина 

отепавме?

Уплашени и со неверување гледаат во  
безживотното тело на Црна Арапина.

ЧУВАРИ НА ЧЕСТА: Само Болен Дојчин може да убие 

Црна Арапина,

и само Црна Арапина може да убие 

Болнога Дојчина.

Полека, како да гледаат во чудо,  
гледаат во телото на Арапинот. 

Го клоцаат.
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ЧУВАРИ НА ЧЕСТА: Тој е мртов! 

(Громогласна смеа и восклици на среќа.)

Тој е мртов! Хаххахаааааааа...

Тој е мртов!

Мртов!

Умрен, убиен, столчен...

Ние сме семожни!

Ние сме семожни!

Ние сме семожни!

Ние сме семожни!

Да го скриеме ова машко тело,

Векот да не го дознае,

Никој да не нѐ разбере.

(Пауза.)

Но како?

Да го закопаме?

Пци ќе го откопаат.

Да го обезглавиме.

Луѓе ќе се посомневаат.

Да го запалиме?

Пепелта ќе проговори.

Вршат нужда врз трупот.

Мрдна. 

Тој ја придвижи својата здробена, 

волчја челуст.

Вистина е! Или не!

Сепак мрдна.

Го видов тоа лично.

Не е можно.
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Дали е вистина грда 

дека само Болен Дојчин може 

душа да му земе на Црна Арапина!?

Назад, назад... 

Полека се повлекуваат наназад. Заминуваат како сенки.

ПЕЕЊЕ ВТОРО

Болен Дојчин лежи на еден голем кревет. 

Колку што е креветот голем, 

толку е Дојчин дребен. 

Коски му се раскостиле, 

меса му се раскапале, 

коса му е долга до појаса, 

брада му е до црната земја. 

Така ми лежи девет години. 

Влегува Ангелина.

Носи огромна стомна со вода.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Ангелинооо... Ангелино, ти ли си?

АНГЕЛИНА: Ти донесов стомна вода од Дојчиновиот извор.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Накваси ми ја устава со горчини полна.

Седнува на неговиот скут. Го пои со вода.

Вода тече по Дојчина. 

БОЛЕН ДОЈЧИН: Нека тече, коски да ми олади. 

Коски ми се раскостиле, 

меса ми се раскапале, 

коса долга до појаса, 

брада до црната земја.

Девет години, не ме бива.

Не ме бива, сестро Ангелино.
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АНГЕЛИНА: Ќе мине брате,

клетва деветгодишна.

Ќе одмине клетва воина и грешника.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Сум грешел!

АНГЕЛИНА: Гревот брате ќе го откупиме,

од тело твое ќе го измиеме,

со потта своја ќе го отплатиме.

За дејство грешно, починето. 

БОЛЕН ДОЈЧИН: Не одминува лесно клетва од светица.

Светица обесчестена. Светица Света Недела.

Туку, што има ново?

АНГЕЛИНА: Ништо брате, ништо не се случува. 

Нити ти сонце огреало, 

ниту ти славеј запеал, 

нити ти цвеќе расцутело.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Зошто солзи на лице, лична Ангелино?

АНГЕЛИНА: Од студот брате. Очите ми ги нагриза.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Тешко ќе ме измамиш. 

Што криеш од брата ти Дојчина, 

зошто дребни солзи рониш?

АНГЕЛИНА: Плачам по моега брата, Болнога Дојчина,

девет години од постела не стана,

моето братче, јунак од човека,

моето братче од страшна клетва кутнато,

на постела ладна, заковано.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Долго те немаше.

АНГЕЛИНА: Тенко тече вода од изворот. 

Девет години се потенко. 

БОЛЕН ДОЈЧИН: И мојата сила тенко тече, Ангелино. 
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Но, тоа да не те плаши дур е Црна Арапина 

далеку.

АНГЕЛИНА (Ѝ се тркалаат уште поголеми солзи по лицето.):

Ќе ти спремам понада.

БОЛЕН ДОЈЧИН (Силно.): Застани. 

Дојди поваму. Ела поблиску. Уште малку. 

(Умилно.) Не плаши се од брата ти, 

лична Ангелино. Ела си...

Болен Дојчин ја зграпчува силно, грубо врз себе ја легнува, држејќи ја за коса.

Ангелина се противи, безуспешно. Тој тивко ја мириса. 

Долго ја мириса, сестра си Ангелина.

Грубо, ѕверски ја отфрла.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Ти дошол, Ангелино!

Ти дошол Црна Арапина!

АНГЕЛИНА: Така вели народот. 

На солунски ливади.

„Попаднала Црна Арапина,

попаднала под града Солуна,

глава имат колку еден казан,

уши имат колку два таруна,

очи имат колку два шиника“.

БОЛЕН ДОЈЧИН (Со презир и болка. Низ заби.):

Што друго? Што друго вели народот?

АНГЕЛИНА: „Ми кондисал под Солуна града,

под Солуна, солунски ливаѓе,

па ми удрил белана чадара;

И ми собрал старци и попои,

таин сакат од Солуна града...“

БОЛЕН ДОЈЧИН (Ѕверски.): Уште?
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АНГЕЛИНА: „....На ден сакат по две фурни лебец,

и ми сакат крава јалоица,

и ми сакат по бочка ракија,

и ми сакат по две бочки вино...“

БОЛЕН ДОЈЧИН (Уште поѕверски.): Друго!?

АНГЕЛИНА (Со страв.): „...На ден сакат п’ убаа нееста,

На ноќ сакат п’ една малка мома,

Ми и љубит и ми и загубвит. 

Сите ми се редум изредија...“

БОЛЕН ДОЈЧИН: ... Ред дојде на Ангелина.

(Ја отфрла од себе.)

Мирисаш на него! Проклета да си!

Каде те најде?

АНГЕЛИНА: На Дојчиновиот извор, брате Дојчине. 

(Со храброст.) Не му е глава колку казан голема,

нит му се уши – два таруна,

ни му се очи два шиника,

тук ми бил со убост ангелска.

Реков добро момче од далеку,

од далеку дошло кај мене,

верна љуба за себе да пронајде.

Му отворив срце како капија,

капија за Црна Арапина.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Дошол по тебе!

АНГЕЛИНА: Не дошол мило по мене, тук ми дошол по тебе. 

Тебе да те докрајчи, со твојта глава да се пофали, 

од јунак по јунак да се покаже. 

Откако ме мене лудо измами, 

срце да му отворам, 
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тешки маки да му раскажам, 

лице свое да му понудам, 

проклет да е, 

тебе ми те поздрави, 

и ми бара лично да ме однесеш 

на солунски ливади, 

под белана му чадара.

БОЛЕН ДОЈЧИН (Се смее.): Писмо ми пратил, подругливо,

ама сестро, ти нема да му дојдеш 

под белана му чадара. Не, при брата живога.

АНГЕЛИНА: Ако не, рече, тој ќе дојде. 

Мене да ме земе, тебе да те убие.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Твоето лице јас ќе го одмаздам,

чест твоја ќе сочувам.

АНГЕЛИНА: Само ти брате да ми оздравиш,

изворот вода да засили,

очи живот да се наполнат,

па нека ми дојде лична Арапина на порта,

порта црн гроб да му заличи.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Болен Дојчин, и болен душата ќе му ја земе.

АНГЕЛИНА: Почекај брате да оздравиш.

Да не те зачека вака малаксан,

да не ти живот докрајчи.

Те колнам брате, прво оздрави.

Оздрави па одмазди, бело лице, 

тенка снага сестринска. 

БОЛЕН ДОЈЧИН: Но, слушни ме сега. И не пркоси. 

Ај отвори шарена ковчега,

да изваиш триста лакти платно,
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триста лакти платно бамбакерно,

да изврзиш рани од анџари;

И земи ми моја вита сабја;

Ево имат за девет години,

сабја в рака не ми е фатена,

не фатена, ни па наточена,

веќе ми е сабја ’рѓосана.

Да ја носиш у Умера бичакчија,

бичакчија, мила побратима,

да наточит моја вита сабја,

да наточит сабја вересија,

ако станам скапо ќе му платам,

ак’ не станам, алал да ми чинит.

ПЕЕЊЕ ТРЕТО

Ангелина влегува у Умера Бичакчија.

АНГЕЛИНА: Девет рида превалив, 

девет реки препливав... 

девет години потрошив, 

лек за брата ми не најдов.

Ти се молам кажи ми, старче, 

каде да го најдам, 

Умера Бичакчија.

СТАРЕЦОТ: Попусто го бараш Умера делија,

Прв бичакчија, ем коња јава 

ем оро води, ем моми млади љуби... 

Онега Умера го нема повеќе.

Тешки го клетви снајдоа. 
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Зарад мила му побратима...

АНГЕЛИНА: И црна земја ќе влезам, 

него да го пронајдам.

СТАРЕЦОТ:  Кој тебе моме по него те испраќа?

АНГЕЛИНА: Брат ми, Дојчин, негова верна побратима.

СТАРЕЦОТ: Како ти е името?

АНГЕЛИНА: Ангелина. 

(Старецот молчи.)

Ангелина, Умерова прва изгора.

СТАРЕЦОТ: Моја лична Ангелина.

АНГЕЛИНА (Таа го препознава.)

Умере...

УМЕР БИЧАКЧИЈА: Моја прва изгора...

АНГЕЛИНА: Што те снашло тебе, мил Умере, 

Дојчинов побратиме,јас да не те познаам?

УМЕР БИЧАКЧИЈА: Не гледај ме.

АНГЕЛИНА: Тргни ја шамијата, мил Умере...

УМЕР БИЧАКЧИЈА: Бегај од мене...

Ангелина ѕирнува под шамијата.

АНГЕЛИНА: Мислев ништо нема да го нагрди 

тоа лице од ангели пишано.

Проклет да е тој што ова ти го сторил.

УМЕР БИЧАКЧИЈА: Не колни го тој што толку силно го љубиш.

Тој е виновен за онаа страшна клетва.

Прв тој, па и сите ние по него.

Но, не е ова најстрашното, 

(Ја трга марамата, под неа има страшна краста на лицето.) 

тоа е само грозна краста, од болест, што ликот ми го нагрди.

Но, тоа не е ништо, сестро Ангелино, прва изгоро.
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(Си ја кине кошулата.)

Ела ѕирни ми во пазуви, под градиве, 

врз душава крастата невидлива да ја видиш.

Клетвата единецот ми го стигна,

уште не замомчен ми го закопа. Тоа дете не стигна, 

мома да заљуби, женска топлина да осети.

Грев татков прерано го закопа,

под црната студена земја.

А по него...

АНГЕЛИНА: Молчи Умере, не зборувај... Не отворај рани. 

Зборови како врани црни,

клукаат по месото сѐ уште отворено. 

Молчи, молчи... 

Ангелина му ја затвора устата, му ја стега со рацете.

Го бакнува в чело.

Тој инстинктивно ѝ ги подава усните.

Таа ги отфрла.

УМЕР БИЧАКЧИЈА: Туку, кое добро ми те донесе?

АНГЕЛИНА: Зло ме донесе, Умере, а не добро.

Ме допуштил брат ми Болен Дојчин,

болен лежи за девет години,

веќе му се коски раскостиле,

веќе му се меса раскапале;

Коса му е долу до појаса,

брада му е до црната земја,

сабја в рака не му е фатена,

нефатена, ни наточена,

веќе му е сабја ’рѓосана.

Лели си му верна побратима,
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да му остриш сабја вересија,

ако стани скапо ќе ти плати,

ак’ не стани, алал да му чиниш.

УМЕР БИЧАКЧИЈА: Најди друг, мила Ангелино, 

јас тоа повеќе не го работам.

АНГЕЛИНА: Само Умер Бичакчија може да наточи сабја, 

Дојчинова. Никој друг.

УМЕР БИЧАКЧИЈА: Умера го нема повеќе.

(Пауза.)

Тешки го клетви снајдоа, 

зарад мила му побратима, 

Болнога Дојчина. 

Поради Света Недела.

И Војдана му ја грабнаа, 

ќерка непрежалена.

АНГЕЛИНА: Каде ти е домаќинката, твојта љуба Љубана?

УМЕР БИЧАКЧИЈА: Тешка болест ја нападна, 

крена рака на себеси,

ама, Великиот одлучи 

со лесно да не замине.

Ене ја гние во подрумот ко жив мртовец, 

а од лелеците и офкањата нејзини 

и враните и пците бегаат.

Па, ја пренесов под земја, во Мракот, 

по кој самата посегна,

својта мака да ја испати.

АНГЕЛИНА: Те преколнувам, Умере,

наточи ми Дојчинова сабја дипленица, 

сабја девет години неточена, 



62 63

сабја Дојчинова ’рѓосана. 

Умер ја зграпчува Ангелина. Ја положува нејзината рака на својот полов орган.  
Со набој на страст и болка. Со воздржаност невоздржлива.

УМЕР БИЧАКЧИЈА: Ангелино, моја непреболо,

утеши ми мое болно тело,

нарани ми моја страдна душа,

Ак’ ми даваш твојте црни очи,

црни очи, морски пијавици,

да ти острам сабја Дојчинова.

Ангелина се бори со Умера. Тој е груб и настојчив.  
Насилен. Таа не попушта. Се бори. И побегнува.

ПЕЕЊЕ ЧЕТВРТО

Темнина. Пустелија на патот од Умера до Дојчина. 
Една ѕвезда фрла светлина врз Ангел на бесилка. 

Ангелот со раширени крилја,  
очајнички се бори од бесилката да се спаси.  

Неуспешно.

Ангелина, како товар, на себе ја носи невиноста своја.

АНГЕЛИНА: Да ме нема! Да ме нема! 

Или не! ?

Штом брат ќе предаде брата, 

и ќе посегне по сестрина чест, 

нема живот, нема смисла... Има ли!?

Тој копнее по невиноста моја, веќе подарена,

веќе извалкана од здив на клетник.

Проклет бил, тој што тага во душава ми вгнезди, 

проклет бил тој што љубов в срце ми стопли,

проклет бил тој што ме бакна,

и црквата моја ја бесчести,
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проклет бил... О, мора јас многу да го љубам.

Тој ја бара само мојата чест. 

Тоа е одмазда, Умере. 

Тоа е одмазда, Ангелино.

Ја чувствувам одмаздата твоја силно,

овде под градиве, во мевот, во бедрата, 

во меѓуножјето,

во утробата, празна, женска. 

И одмаздата на Света Недела ја чувствувам како своја. 

И одмаздата на твоја Војдана, мил Умере,

и на Љубана, жена ти. И на син ти Константин.

Сестра обесчестена при жив брат, Дојчин, јунак. 

Да се обесчести Ангелина, тоа значи да се обесчести Дојчин. 

Дојчин кој светица обесчести. Така е квит. 

Има логика... Одмаздата на Умера има логика... 

Како и одмаздата на Ангелина, сестра измамена...

АНГЕЛ: Ангелино, црна посестримо! 

Каде си тргнала, по студениве беспаќа?

АНГЕЛИНА (Преплашено.): Кој си ти?

АНГЕЛ:  Јас сум тој што некој друг не е!

Ангел на бесилка. Зар не?

АНГЕЛИНА: Умот ме мами во глеткава несреќна.

Збогум.

АНГЕЛ: Чекај.

Јас сум твојот ангел, сестро.

Не плаши се, Ангелино! 

Каде ќе бегаш од себе?

АНГЕЛИНА: Зошто те бесат ангеле?

АНГЕЛ: Бесилката сам си ја исковав,

од коски свои ја изградив.
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Јамката сам си ја исткајав, 

од мојта мисла искрена.

АНГЕЛИНА: Јас тоа не можам да го направам, господи, 

не можам.

АНГЕЛ (Силно.): А, имаш ли в срце љубов, 

Ангелино? Одговори!

АНГЕЛИНА: Имам. Имам, проклета била. Љубов.

АНГЕЛОТ: Само твојте очи, Ангелино, црни како морски пијавици, 

бујни како момчешка фантазија.

АНГЕЛИНА (За себе, како за друг.): Утеши го неговото болно тело, желно за 
тебе. 

Ќе го кренеш Дојчина од постела!

Братче ќе си станеш,

Душман, а љубен да ти отепа.

АНГЕЛ: Утеши го неговото болно тело, желно за тебе. 

Ќе го кренеш Дојчина од постела!

АНГЕЛИНА: Молчи.

АНГЕЛ: Молчам.

АНГЕЛИНА: Ја мразам твојата погана мисла.

АНГЕЛ: Го сакаш ли својот поган брат?

АНГЕЛИНА:  Молчи. Бесрамнику! (Му мава шлаканица на ангелот.)

ПЕЕЊЕ ПЕТТО

Болен Дојчин се препелка во креветот. 
Ангелина му реди облоги по лицето и по телото.

БОЛЕН ДОЈЧИН (Блада.): Ќе удриме изутрина под Солуна, 

под Солуна на солунски ливади, 

со Умера кршна побратима.

АНГЕЛИНА: Не станувај Дојчине, лежи, збирај сила.
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БОЛЕН ДОЈЧИН: Зошто да збирам? Јас сила имам. 

Уште се нема најдено појунак од мене, 

па сестро мила Ангелино, ти грешиш. Сила 

сега не треба да се збира. 

Сега сила треба да се троши. 

Само болен збира сила, 

а јас како што гледаш веќе сум здрав. 

Умер,

побратимот мој штом сабја ми наточи,

од смртна постела ме крена.

Каде ми е сабјата?

Сабјата Ангелино!

АНГЕЛИНА: Кај Умера е брате, твоега побратима.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Кој ја однесе кај Умера?

АНГЕЛИНА: Ти ме прати јас да ја однесам. Да ја наточи.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Грешка си Ангелино, до сега сабјата в раце ми лежеше. 

Умер одамна ја наточи. Уште пред многу години, 

кога лежев болен девет години. 

Каде ми е сабјата, каде ми е сабјата?... Ми паднала, 

Ангелино, под креветот барај... 

(Ангелина ползи околу креветот, бара.)

Без сабјата здравје немам... 

Барај Ангелино, сабјата да не се загуби...

Болен Дојчин паѓа во бессознание.

АНГЕЛИНА: Како да ти кажам брате Дојчине,

зошто ти е сабја неточена!?

Зошто си ми болно в постела!?

Еве ќе ти кажам, брате Дојчине,

 Оти ти е сестра кукавица. 
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Ти живот свој за честа моја даваш,

а јас чест за твојот живот не давам.

Не! 

На Умера со радост очите ќе му ги подарам, 

за спас на брата Дојчина.

И одмаздата моја послатка ќе биде оти братот 

сакан ќе стане, а Црниот ќе легне.

Не, Дојчине, мили брате,

не ти е сестра кукавица, Дојчине,

туку ти е сестра млада соколица.

Ангелина заминува.

Болен Дојчин се буди.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Идат по мене. Небески воини, на златни коњи, 

со мраморни седела под алови крстови.

Тие достојни за мене. Јас за нив. 

Пред нив јава Света Недела на бел коњ 

со црн нишан, 

прогната од рајот поради искрата женска, 

што јас ѝ ја разбудив, а не смеев!

(Пауза.)

Не оди сестро, не знам за себе.

Сестро Ангелино! Не оди! Неее!

Не оди пред Света Недела,

Не пуштај ја ни таа пред тебе, ни зад тебе...

Оти и во тебе Ангелино се роди Дојчин, 

како што и во Дојчина е родена Ангелина.

Ние сме едно сестро, едно,

пред Бога, и пред Света Недела 

и пред Умера, кршна побратима,
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и пред Митрета, мила побратима,

и при Павлета, лична побратима.

И пред клетиот, Црна Арапина.

ПЕЕЊЕ ШЕСТО

Ангелина и Умер Бичакчија.

Ангелина ја фрла наметката на земја.

Останува сосема гола.

АНГЕЛИНА: Земи ги моите црни очи, морски пијавици. 

Твои се. 

Умере брате, Дојчинов побратиме.

Умер Бичакчија со трепет во дланките го допира нејзиното порцеланско тело 
како да е нешто оноземско, создадено од ветар и космичка прашина.

Потоа, изненадно ја зграпчува го сета машка страст таложена со години. Го 
меси нејзиното месо, ненаситно, губејќи контрола врз дланките, врз лицето, 

врз гласот, врз крастата... Одеднаш нејзиното тело станува безживотна 
маса, сексуален објект на животно.

Умер одеднаш запира, како изгорен во прегратка со сонцето.

УМЕР БИЧАКЧИЈА:Не! Не! Нееееееее!

АНГЕЛИНА (Моли.): Земи ме, Умере!

Крши ја мојта рамна снага,

испиј ги моите црни очи...

УМЕР БИЧАКЧИЈА: Не!Оди си дома, сестро Ангелино,

појди си при брата, Болнога Дојчина.

АНГЕЛИНА (Нудејќи ги своите женски атрибути.): 

Не одам без сабја наточена,

не одам без она што сум ветила.

УМЕР БИЧАКЧИЈА: (Ја зграпчува.) Зошто си му сега дошла на Умера?

При Умера улера.
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Зошто си ме млада нападила

ко си бев младо аџамија,

ко си имав снага разјарена,

(Ја отфрла.) ко си имав машкост под појасот!?

(Нежно.) Зошто си ми дошла сега љубена 

кога болест го јавнала Умера?

АНГЕЛИНА (Ги презема нештата во свои раце.):

Клетвата на себе да ја преземам,

брата ми болен да излечам,

жртва на честа да отплатам,

клетвата да ја искупам.

Спаси ми брата Дојчина,

па наточи сабја Дојчинова,

сабја машка непобедена. 

Земи го тоа што ти следува,

земи ја лична Ангелина.

Мрак.

ПЕЕЊЕ СЕДМО

Ангелина влегува кај Дојчина, со сабја наточена.  
Тивко гази да не го разбуди. Болен Дојчин спие во креветот.  

Ангелина носи кофа вода, се потура, се капи, се трие, силно се трие.  
Солзи ѝ се тркалаат по образите.  

Болен Дојчин во сонот вреска. Се буди.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Грд сон сонив сестро Ангелино.

Претскажание тешко.

Ангел на бесилка.

Ангелина се капе. Но, не се врти кон него. Не го погледнува.
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АНГЕЛИНА: Те поздрави Умер, побратимот.

Ти наточи сабја дипленица.

Ти испрати богата понада,

две страчки скубени, 

и два стаора поголеми.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Фала му на Умера, богато ме угостил. 

Како му е синот Константин?

АНГЕЛИНА: Оладен.

БОЛЕН ДОЈЧИН: А ќерка му Војдана?

АНГЕЛИНА: За врагот мажена.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Жена му Љубана?

АНГЕЛИНА: Од смртта љубена.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Како е моја верна побратима?

АНГЕЛИНА: Неверна.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Дали те братски пречека, 

моја верна побратима?

АНГЕЛИНА: Како сестра родена! Многу ми се израдува!

Ангелина му ја носи сабјата.

АНГЕЛИНА: Земи сабја дипленица,

земи ја во пазува.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Остај сабја, сестро Ангелино,

остај сабја на бела постела,

и влези ми темни конушници,

да изваиш моја брза коња,

три години коња незобано,

не глеано коња, ни чешлано,

ни па арно вода напоено,

да ја водиш Митре Поморјанче,

налбатина, моја побратима,
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да ти коит коња вересија;

Ако станам скапо ќе му платам,

ќе му платам жолтици дукати,

Ак’ не станам алал да ми чинит.

АНГЕЛИНА: Одам брате Дојчине, 

одам кај твоја втора побратима, 

Митре Поморјанче, да ти коња закои.

Мрак. 

ПЕЕЊЕ ОСМО

Пустелија од мраз на патот од Дојчина до Митрета.  
На светлина од ѕвезда обесена, крвав Ангел во девет синџири. 

Од студот, бел мраз на бел Ангел се нафатил. 
По некоја жешка капка крв, од крилата со синџири прободени,  

оддава дека има душа во него. 
Во темнината се препознаваат силуетите на Чуварите на честа.  

Ангелина не ги забележува.

АНГЕЛИНА: Зошто молчиш Ангелу?

Ангелот бавно ја врти главата.

АНГЕЛИНА:  Мачка јазикот ти го изела?

Ангелот само ја гледа.

АНГЕЛИНА: Дали презир во очи ти познавам,

или е тоа тагата,

тагата на лична Ангелина!?

Ангелот молчи.

АНГЕЛИНА: Го сторив тоа што мораше да биде сторено,

и пак би го сторила.

Ангелиот проронува солза.

АНГЕЛИНА: Така сум ти јас одлучила.
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Ангелот силно прета со крилата, не може да полета.

АНГЕЛИНА: Да исправам брата од постела.

Макар била и грешница.

Од прашинките на светлоста се создаваат Чуварите на честа.

Како постојано да биле тука.

ЧУВАРИТЕ НА ЧЕСТА: Каде си тргнала лична Ангелино?

Сестро Дојчинова?

АНГЕЛИНА: На вода.

ЧУВАРИТЕ НА ЧЕСТА (Ѝ се смеат.): На вода?

Таа рече на вода?

(Се смеат.)

Чувај ја честа Ангелино?

И не заборавај дека ние сме биле и ќе бидеме.

Чувај ја честа на вода,

оти честа твоја не ти е своина,

честа твоја е чест Дојчинова,

и наша.

АНГЕЛИНА: Какви аждери горава насобрала!?

ЧУВАРИТЕ НА ЧЕСТА: Бери ум Ангелино.

АНГЕЛИНА: Безумноста за ум говори.

ЧУВАРИТЕ НА ЧЕСТА: Внимавај, кревка... 

Да не настапиш на змија.

На волкот в челуст да не му појдеш.

На мечка в јазбина да не ѝ слегнеш.

Внимавај кревка,

лична Ангелино.

АНГЕЛОТ: Збогум несреќнице!

Грешна Ангелино!
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ПЕЕЊЕ ДЕВЕТТО

Во домот на Митре Поморјанче. На сред соба трупец. До трупецот секира.
До трупецот оган, на оганот казан. Во казанот врие вода.

Од жештина погледот се топи.
Митре Поморјанче фрла една покривка преку неа.

Грижливо ја завиткува.

МИТРЕ ПОМОРЈАНЧЕ: Стопли се моме Ангелино,

загреј душа напатена,

загреј тело твое измачено,

девет години не стоплено.

Девет години што робува,

на брата си, Болнога Дојчина.

Митре Поморјанче на сред соба цепи дрва.

Цепи и ги реди. 

АНГЕЛИНА: Остави брате, Митре Поморјанче,

на брата ми Дојчина, кршни побратиме,

Остави мое страдно тело, 

мое страдно тело девет години не стоплено,

туку спаси ми братче, јунак од човека,

спаси Болнога Дојчина.

Потковај коња Дојчинова,

три години незобано,

нит назобано, нит погалено.

Нити ладна вода напиено.

МИТРЕ ПОМОРЈАНЧЕ: Ај ти тебе млада Ангелино,

Ангелино, сестро Дојчинова,

Чуму ти е коња Дојчинова,

Лел’ је болен јунак Болен Дојчин?
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АНГЕЛИНА: Попаднала Црна Арапина,

попаднала под града Солуна,

под Солуна, солунски ливаѓе,

таин сакат од Солуна града,

на ден сакат по две фурни лебец,

и им сакат крава јалоица,

и им сакат по бочка ракија,

и им сакат по две бочки вино,

на ден сакат п’ убаа нееста,

на ноќ сакат п’ една малка мома,

ми и љубит и ми и загубвит.

Сите ми се редум изредија,

ред ми падна, 

мене ќе ме земе.

МИТРЕ ПОМОРЈАНЧЕ: Ај ти кутра, лична Ангелино,

при брат, брата немаш, 

да те тебе моме одбрани,

да ти чест отчести.

АНГЕЛИНА: Так ти Бога Митре Поморјанче,

ме допуштил брат ми Болен Дојчин,

болен лежит за девет години,

веќе му се коски раскостиле,

веќе му се меса раскапале;

Коса му е долу до појаса,

брада му е до црната земја,

Лели си му верна побратима,

да му коеш нег’ва брза коња,

да му коеш коња вересија,

ако станит скапо ќе ти платит,
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ак’ не станит алал да му чиниш.

МИТРЕ ПОМОРЈАНЧЕ: Сѐ што треба да се чини, ќе му чинам,

лична, сестро Ангелино.

Само дрва да доцепам,

студот да го истерам.

студот што в душа дребна ми се свил,

како во гнездо кукавица. 

Раце ми се вкочаниле,

дланки ми натрпнале,

алат в раце не можам да задржам.

АНГЕЛИНА: Овде е жешко како во пеколот,

и железото се топи од горештина,

смола лие по тараби,

само тебе ти е брате, Митре Поморјанче,

студ во душата. 

(Му се приближува, го прегрнува да го стопли.)

МИТРЕ ПОМОРЈАНЧЕ: Зошто ми е сестро Ангелино, толку студено?

АНГЕЛИНА: И тебе, ми те мило, проколна,

Светица Света Недела

оти ѝ руба запали со девет огнови.

МИТРЕ ПОМОРЈАНЧЕ (На Ангелина, со луд блесок во очите, 

ѝ се завртува со секирата в раце.):

Бегај Света Недело, бегај усто проклета,

што тешка клетва фрли на мене,

ни девет огнови да не ме загреат,

душа, тело да ми затоплат.

Што си ми дошла во дувлово,

проклета,

грев бараш да починам,
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да дигнам рака на светица.

Ангелина бега.

Митре Поморјанче ја стигнува. 

Ѝ застанува на патот.

МИТРЕ ПОМОРЈАНЧЕ: Каде си, лична, тргнала?

Од Митрета никој не побегнал,

па ни Света Недела.

Ја фаќа, ја врзува со јажиња и ја зауздува. Тоа го возбудува.

Започнува да ја камшикува и ја врти околу себе како коњ кога се скротува.

АНГЕЛИНА: Пушти ме брате, 

Митре Поморјанче,

Дојчинов побратиме.

МИТРЕ ПОМОРЈАНЧЕ: Не те пуштам грешнице,

не си поинаква од нас грешните,

што си клетва фрлила,

клетва страшна, деветгодишна?

АНГЕЛИНА: Отвори очи Митре Поморјанче,

не сум ти јас Света Недела,

јас сум сестра Ангелина.

МИТРЕ ПОМОРЈАНЧЕ: Те знам добро, не грижи се,

клетва дојде да повлечеш,

мене страден да ме излечиш.

Имаш девет кругови, 

долги како девет години,

чудо да направиш,

клетвата да ја растуриш,

мене грешен да опростиш.

Митре ја камшикува за да трча во круг.

АНГЕЛИНА: Разбуди се Митре,
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Митре Поморјанче...

Митре, вртејќи се, паѓа во бессознание.

Ангелина паѓа на земја. Крвава. Митре Поморјанче легнува врз неа.

АНГЕЛИНА: Митре Поморјанче!

Дојчинов побратиме.

Што ќе бараш, брате, побратиме?

Само коња да ми потковаш. 

Митре брате, 

Потковај коња Дојчинова!

МИТРЕ ПОМОРЈАНЧЕ: Ај ти тебе, млада Ангелино,

Ангелино, сестро Дојчинова,

стопли ми дланки оладени,

оладени, ем вкочанети.

Ако даваш твое бело лице,

твое лице како јасно сонце,

твојте веѓи, морски пијавици,

твојте очи како црно грозје,

да ти ковам коња Дојчинова,

да ти ковам коња вересија.

Така ќе ми дланки загрееш,

така ќе ми тело оздравиш.

Ангелина в дланки зема дланки јуначки,

и ги топли на бели гради момински.

МИТРЕ ПОМОРЈАНЧЕ: Лична Ангелино.

Прошка од тебе ќе побарам.

АНГЕЛИНА: Прошка?

МИТРЕ ПОМОРЈАНЧЕ: Прошка, што те толку препаднав.

Во ликот твој светица,

Света Недела ми се пристори.
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Ама си знаеш мила Ангелино, 

мене ме болест нападна,

од клетва деветгодишна.

(Ги симнува панталоните.)

Умот ми се има поматено,

не му верувам повеќе, на бедниот.

Те молам, лична, за прошка милозвучна,

за она што било, и што претстои.

(Митре се зарива во неа.)

АНГЕЛИНА (Крик.): Аааааааааааа!

Ти простувам, Митре Поморјанче,

ти простувам душо намачена,

ти простувам на твојата непромисла,

за она што било, и што претстои.

За она што било, и што претстои.

За она што било, и што претстои.

За она што било, и што претстои.

За она што било, и што претстои.

Прегрни ме сестро Ангелино,

страшно сум изѕемнало.

Ангелина го прегрнува.

АНГЕЛИНА: Ќе замрзнеш Митре, 

Дојчинов побратиме.

Оганот ти се изгаснал,

водата ти се истурила...

МИТРЕ ПОМОРЈАНЧЕ: Пак ми е исто студено.

АНГЕЛИНА: Ќе запалам оган, ќе затоплам вода...

Раце да си загрееш, коња да ми потковаш.

Брата од смртна постела да ми разбудиш.
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МИТРЕ ПОМОРЈАНЧЕ: Држи ме така во прегратка,

прегратка копнежлива.

АНГЕЛИНА: Посака од сестра, Дојчинова, Ангелина, 

тоа што сите посакаа, 

тоа што Света Недела го повела.

Со радост Сестра Ангелина,

од себе се одрече,

само да стане Дојчин од постела.

Мрак.

ПЕЕЊЕ ДЕСЕТТО

Влегува дома Ангелина.
Тешко дише од премор.
Дојчин лежи в постела. 

АНГЕЛИНА: Стани брате Дојчине,

стани од маки куртули нѐ,

и себе, ти грешниот,

и мене грешната. 

БОЛЕН ДОЈЧИН: Лели си била при Митрета,

лели си ми коња довела?

АНГЕЛИНА: Јас сум била при Митрета, 

па сум ти коња довела.

Болен Дојчин паѓа на земја.

Долгата коса како змија му се плете околу телото.  
Му се витка околу нозете.

Брадата му се влече по земја.

 Се препелка, не може да стане.

Ангелина притрчува да му помогне. Тој ја оттурнува.
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БОЛЕН ДОЈЧИН: Остави ме мене беден и непрокопсан,

Туку, ај ти тебе сестро Ангелино!

Страв да немаш, сестро, страм да немаш!

Ја отиди Плетикоса Павле,

берберина, моја побратима,

ево имат за девет години,

каде лежам болно на постела;

Веќе ми се коски раскостиле,

Веќе ми се меса раскапале;

Коса ми е долу до појаса,

брада ми е до црната земја,

да ми стрижи коса вересија,

да ми стрижи, брада да ми бричи.

Ангелина од премаленост се струполува на земја.

Мрак.

ПЕЕЊЕ ЕДИНАЕСЕТТО

Пустелија од Дојчина до Павлета.
Ветришта силни дуваат сѐ што на патот ќе се најде.

Ангелина оди спроти ветриштата.
Пред неа Ангелот. Жално ги влече крилата. 

Крилата му се скршени, ем скршени ем исушени.

АНГЕЛИНА: Како си ми мил Ангелу?

АНГЕЛОТ: Дожд е секогаш пред сонцето.

АНГЕЛИНА: Крила ти жално свиснале,

живост расна загубиле,

тажно ти свенале.

Зошто трпиш болки страдалнички,
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болки неподносливи?

АНГЕЛОТ: Не ми се болки неподносливи,

тук ми се болки радосни,

како болки родилни.

Едно денеска умира,

друго утре ќе се роди.

Така ми ти одат нештата.

Туку не тагувај мила по мене,

не тагувај лична по себе,

дигни глава високо,

и стори несторено.

Не плачи по мене,

Оти јас ќе се родам одново.

Ангелот умира.

Мрак.

ПЕЕЊЕ ДВАНАЕСЕТТО

Голема, тешка врата што ретко се отвора.

На вратата, однадвор, катанец има, без клуч.

Ангелина чука на вратата. Никој не отвора.

Ангелина упорно чука.

АНГЕЛИНА: Отвори ѝ Плетикоса Павле,

отвори ѝ на сестра Ангелина, 

сестра Дојчинова. 

Отвори врата тешка, стамена,

врата девет години неотворена.

Ој ти Павле Плетикоса,
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мил Дојчинов берберине, сакан побратиме,

ај сети се кај со брат ми јадевте и пиевте,

ај сети се како млади жени љубевте,

како на лов братски одевте,

и уловот го делевте.

Ај сети се кога сестра Ангелина,

ти зготви млада фазаница,

и три свињи печени,

два зајци брзоноги,

две гуски брзолети. 

Како си се слатко најадовте,

како си се слатко напивте,

со девет бочви вино 

душа завртевте,

душа гладна заркепивте.

ПЛЕТИКОСА ПАВЛЕ: Кој со судбата своја си игра?

Кој во челуста на ѕверот му ѕирка?

Кој ми име довикува,

име деветгодини неповикано,

име во страв и уплав претворено.

АНГЕЛИНА: Отвори тешка врата, Плетикоса Павле,

отвори ѝ на сестра Ангелина.

ПЛЕТИКОСА ПАВЛЕ: Кое зло те донело кај мене лична Ангелино?

АНГЕЛИНА: Ај ти тебе, Плетикоса Павле,

ме допуштил брат ми Болен Дојчин,

болен лежит до девет години;

веќе му се коски раскостиле,

веќе му се меса раскапале;

Коса му е долу до појаса,
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брада му е до црната земја,

лели си му верна побратима,

да му стрижиш коса вересија,

да му стрижеш, брада да му бричиш,

ако станит скапо ќе ти платит,

ак’ не станит алал да му чиниш“.

ПЛЕТИКОСА ПАВЛЕ: Барај друга берберина,

овега го клетва стигнало,

клетва страшна деветгодишна.

АНГЕЛИНА: Само Плетикоса Павле може да стрижи 

коса Дојчинова,

Само Плетикоса Павле може да бричи 

брада Дојчинова.

ПЛЕТИКОСА ПАВЛЕ: Голем мерак имам на тебе, 

Ангелино, сестро,

Дојчинова.

„Ај ти тебе млада Ангелино,

Ангелино сестро Дојчинова,

ак’ ми даваш твоја тонка става;

Става имаш како морска трска;

Да ти стрижам коса Дојчинова,

да ти стрижам, ем да ти бричам“.

АНГЕЛИНА: Штом бараш моја тонка става,

тонка како морска трска,

ти ја давам.

ПАВЛЕ ПЛЕТИКОСА: Бегај лична Ангелино!

АНГЕЛИНА: Не бегам, не се плашам!

ПАВЛЕ ПЛЕТИКОСА: Ај ти лична Ангелино,

една тајна не си знаела,
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една грдост не си разбрала.

Мене ме клетва стигнало,

клетва од Света Недела.

Во створ грд, грамаден,

да се пресоздадам, 

на ругло, акреп да заличам. 

Двесте оки ми е стомакот, 

двесте оки главата,

Сто оки тупаница. 

Лели си мила знаела?

АНГЕЛИНА: Од грдоста не ти се плашам,

оти срце, нежно, ти познавам.

ПАВЛЕ ПЛЕТИКОСА: Ова срце не го познаваш,

оти е напола животинско,

див ѕвер непредвидлив, 

тело ми зароби, срце ми преполови.

Глава ми бабуњоса,

лик убав ми нагрди,

тело кршно ми изобличи наказа,

наказание тешко.

АНГЕЛИНА: И пола срце човечко е доволно.

ПЛЕТИКОСА ПАВЛЕ: Знаеш ли лична зошто сум ти затворено, 

зад таа врата трикатна?

Оти сум ти лична ненаситно, 

за женска скута мирисна.

Страв ми е да не те навјасам,

Ангелина, лична да обесчестам,

грев страшен да починам.

Затоа ти врата не отворам,

Затоа ми врата не отворај.
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АНГЕЛИНА: Јас Павле веќе одлучив,

грев од брата да измијам,

гревот да го откупам,

 и тебе да ти влезам в постела.

Скапо да платам вересија.

Па да ми брата пострижиш,

да го потстрижиш, ем избричиш,

да му сила машка повратиш,

болест што му ја иззоба.

Од постела брата да закренам,

на нозе да го застанам.

Што морам ќе извршам.

Каде ти е Павле клучето, 

тешка врата да отклучам!?

Клучот паѓа пред неа. Таа ја отвора тешката врата.  
Влегува. Вратата се затвора.

Женски врисоци и животинско брефтање. Ужас зад врата. Вратата се 
отвора. Некој однатре го истуркува белото тело на Ангелина.

Доаѓаат Чуварите на честа. Поливаат кофа вода врз неа. Таа се буди. 
Почнуваат да ја клоцаат крвнички. Застануваат. Еден плука врз неа. По него 

и останатите. Заминуваат.

ПЕЕЊЕ ТРИНАЕСЕТТО

Црква. Храм божји.
Ангелина лежи сосема без свест.

Три светици ѝ го мијат модрото тело и раните крвави.
Секоја рана ја чистат, ја мачкаат со мелем и ја преврзуваат.

ТРИТЕ СВЕТИЦИ: Разбуди се Ангелино, сестро Дојчинова,

разбуди се и стани, жено храбра,

оти време не е да заминеш кај мртвите,
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сѐ дур живите се мртви, а мртвите живи.

(Како обред.)

Стани да погребаш своега брата, болнога Дојчина,

оти ќе нема кој тоа да го стори за тебе.

Стани да погребаш своега брата, болнога Дојчина,

оти ќе нема кој тоа да го стори за тебе.

Стани да погребаш своега брата, болнога Дојчина,

оти ќе нема кој тоа да го стори за тебе.

Ангелина силно зема воздух и срипува.

АНГЕЛИНА (Вреска.): Неееееееееее!

ТРИТЕ СВЕТИЦИ: Што виде Ангелино, сестро Дојчинова?

АНГЕЛИНА: Смртта на Црна Арапина,

смртта на брата ми Болен Дојчин. 

И својата по нив!

О пуста, јас грешната одмазничка, црна врана!

Ќе го погребам брата ми, Дојчин.

Попрво ќе ја погребам одмаздата своја во гробот свој.

О, луда женска главо,

што дозволи зла крв да те води,

по патот на вечната одмазда,

од омраза родена,

на двајца кои во суштина се едно.

Црното е бело, исто како што може 

и белото да е црно.

О Боже, прости ми што порано не разбрав,

оти доброто и злото се 

од една мајка родени.

Што не прифатив рака подадена, што не прегрнав 

душман во прегратка сестринска.
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Без брат ми Дојчин нема Црна Арапина,

ниту без Црна Арапина нема брата Дојчина. 

А што би било по нив?

Кој со светот ќе броди?

Мрак.

ПЕЕЊЕ ЧЕТИРИНАЕСЕТТО

Болен Дојчин е стрижен, бричен, дотеран.
Ликот му е загрижен. Место не го фаќа.

Ангелина се појавува на вратата.
Болен Дојчин се стрчува.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Што ти станало сестро Ангелино?

АНГЕЛИНА: Дал’ е сон ова Дојчине, или јаве радосно?

БОЛЕН ДОЈЧИН: Јаве е сестро, дома си дојдена.

АНГЕЛИНА: Ти си ми мило оздравело,

од постела си ми станало.

Па си ми лудо бричено, 

бричено ем стрижено,

па си ми братче румено,

ем бело ем румено.

(Тој ја крева в раце.)

Раце ти се осилиле,

тело витко, ем стегнато.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Душа ми беше отруена, 

од црни мисли и јадови, 

каде ми е сестра Ангелина.

Со денови те немаше. 

АНГЕЛИНА: На враќање, во гората брате,
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страшен аждер ме нападна,

и утроба ми распара, месата ми ги раскина, 

крвта ми ја исцица.

За среќа, моја, три светици ме најдоа,

во гората кај сум се изгубила,

каде сум свест загубила.

Тие ме брате лечеа,

тие ми рани закрпија,

тие ми живот спасија,

во манастирот на крепоста.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Абер до мене не стигна...

Писмо сестро не прати!

АНГЕЛИНА: Не плачи брате, и не тажи,

на ред си дошло целото.

Гледам Павле ми те потшишал,

брада долга ти потстрижил,

имаш верна побратима,

имаш крепост при душата.

БОЛЕН ДОЈЧИН: За гест убав на Павлета му благодарам,

во прва прилика ќе му возвратам.

АНГЕЛИНА: Стани брате од постела,

да легне сестра ти Ангелина.

(Му ги подава уздите од коњот на Болен Дојчин.)

Земи узди златни, проштални,

златни узди молителни,

па ми појди на Солуна,

под Солуна на солунски ливади,

да ми убиеш душмана,

Црна Арапина,
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да ми лице одмаздиш,

да ми чест воскреснеш,

смртта своја да ја усмртиш.

Па да се дигнеш во небеси,

кај што смртта не пребива,

кај што болест не болува.

(За себе.) Грешка, грешка брате, вековна.

Дојчин станува.

Ангелина легнува.

АНГЕЛИНА (Жестоко.): Но, не, Брате!

Смогни сила јуначка, 

па омразата во љубов претвори ја,

крвта зла запри ја и во мир натопи ја, 

запри Брате Дојчине и векот преврти го,

судбината измами ја,

ако не таа тебе ќе те измами.

Те преколнувам брате Дојчине,

не слушај сестра Ангелина,

не слушај ја крвта грешна безљубна,

не оди под Солуна на солунски ливади,

оти аждер страшен се задава,

во гората што пустоши...

Нов аждер што ти дошол под пенџери!

Како бебе, новороденче превиен во 

омразата наша, вечна.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Што зборуваш сестро Ангелино?

АНГЕЛИНА (Ја чеша целото тело.):

Зборував за тоа дека не разбрав. 

БОЛЕН ДОЈЧИН: Мир, љубов... Меѓу непријателите вечни?
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АНГЕЛИНА (Се препелка во постелата.):

Дури и да мораш да постапиш како што кожата ти налага, 

послушај ме брате Дојчине.

Да, Арапинот кој на љубов вечна ми се заколна,

а притегнат од пишанката своја,

изусти дека светот треба да го промениме.

Личниот сети оти темнина демне,

безредие наѕира со новото време.

Пожела во љубов да се прегрнете...

Затоа појди му на Солуна,

под Солуна на солунски ливади,

и речи му дека сестра ти Ангелина му ја даваш,

во залог за војна вечна.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Тоа не е можно!

АНГЕЛИНА: Но, помисли!

Прелесно е да убиеш.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Точно е.

АНГЕЛИНА: Но без него тебе ќе те нема.

Без тебе ред ќе нема.

Без него грев ќе нема.

Без вас мир ќе нема.

Ангелина страшно ја чеша грбот. 

Очајно се трие од постелата.

АНГЕЛИНА (Вреска од болка.): Дојчине!

Ангелина шири раце како крила ангелски.

Тој ѝ се фрла в прегратка.

Таа трепери како икона.

АНГЕЛИНА: Што има брате, Дојчине,

многу ме чеша брате телово,
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тело мое валкано.

Земи ладна вода измиј го,

со девет води опери го, 

да ми краста отпадне. 

БОЛЕН ДОЈЧИН: Лели ќе ми вервиш сестро Ангелино,

ама нешто ти расте на телово.

АНГЕЛИНА: Краста брате, од грев префатена.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Не ќе ти е краста, Ангелино,

не ќе ти е од грев префатена,

туку ти се тоа крилца, млади,

ангелски. Тукушто ти никнале, 

како заб на новороденче.

Еве ги бели избиле,

при Ангелина крила ангелски.

Почекај ме сестро Ангелино,

Почекај брата Дојчина,

да зачека Црна Арапина,

На солунски ливади,

Та да ти чест ко феникс прероди,

честа на гради, благозвучни,

многусолзни, да ти ја положи.

Радоста своја одложи ја,

за часот кога ќе се вратам при тебе.

Болен Дојчин ја бакнува Ангелина.

Ангелина знае дека тој не ќе се врати при неа.

АНГЕЛИНА: Бакнежот на студ ти заприлега,

здивот на мртов реа шири,

реа што векот ќе го следи.

И ќе биде како што не било пишано.

Болен Дојчин заминува.
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ПЕЕЊЕ ПЕТНАЕСЕТТО

На солунски ливади.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Ој ти Црни Арапине,

ја излези Црна Арапино!

Ја излези гламјо опалена!

Ја излези да се обидеме!

Та да видиш јунак од јунака!

Ој ти црни Арапине,

Ја излези Црна Арапино!

Ја излези гламјо опалена!

Ја излези да се обидеме!

Та да видиш јунак од јунака!

Од темнината излегуваат Чуварите на честа.

ЧУВАРИТЕ НА ЧЕСТА: Кај си станал Болен Дојчине,

кај си дошол на солунски ливади?

БОЛЕН ДОЈЧИН: Кои сте вие?

ЧУВАРИТЕ НА ЧЕСТА: Децата твои, зар не нѐ познаваш.

Деца испилени од твојата мисла

јуначка. На смртта смртни,

на татко им силен силни.

БОЛЕН ДОЈЧИН (Не препознавајќи ги.):

Деца!?

ЧУВАРИТЕ НА ЧЕСТА: Твои!

БОЛЕН ДОЈЧИН: Што барате вие на солунски ливади, 

под белана чадара?

ЧУВАРИТЕ НА ЧЕСТА: Тебе ми те чекаме. 

На мегдан да те опалиме.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Викнете ми Црна Арапина,

нека ми дојде на мегдан!
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ЧУВАРИТЕ НА ЧЕСТА (Се смеат.): Тој е одамна мртов!

БОЛЕН ДОЈЧИН: Мртов?

Чуварите на честа се смеат!

БОЛЕН ДОЈЧИН: Каква е таа гнасна шега?

Чуварите на честа уште похистерично се смеат.

БОЛЕН ДОЈЧИН: Само Болен Дојчин може да отепа Црна Арапина,

Змија отровница, аждер ненаситен, таа гроза лигава.

ЧУВАРИТЕ НА ЧЕСТА: Каква е таа шега шарена?

Каква е таа вера неверна,

арапинот одамна битка бие со небото.

Удрете браќа!

БОЛЕН ДОЈЧИН: Кого, бре, да удрите?

ЧУВАРИТЕ НА ЧЕСТА: Не ни требаш повеќе. 

Ниту ти! 

Ниту онаа вреќа Црна Арапина!

Чуварите на честа го напаѓаат со боздогани, стапови, ножеви.  
Му приредуваат маченичка смрт.

Крв лие од небото.

Мрак.

Прснува групна смеа.

ПЕЕЊЕ ШЕСНАЕСЕТТО

Чуварите на честа го носат на рамења Болен Дојчин, мртов.
Го симнуваат наземи и клекнуваат пред Ангелина.

ЧУВАРИТЕ НА ЧЕСТА: Во нерамна битка,

со клетиот Црна Арапина,

Дојчин, од јунак по јунак,

од брат по брат,

од маж по маж,
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загина.

Ние, збор даваме,

смртта негова ќе ја одмаздиме,

и мир нема да помири,

дур збор не оствариме.

Ангелина писнува од болка по брата си Болен Дојчин.

АНГЕЛИНА (Тажи.): Ој ти братче јуначе... (Ја спречуваат.)

ЧУВАРИТЕ НА ЧЕСТА: Нема време за тажење, 

оти ти е време за судење, 

оти ти е време за губење.

Судено ти живот да загубиш,

зарад верата ти неверна.

Ангелино, сестро Дојчинова, 

исправи се на мегдан пред себе и пред Бога, 

и пред нас чувари на честа твоја,

и речи дека честа ја погази,

дека нас нѐ предаде,

дека од Бога и брата се одрече?

И не заборавај Ангелино,

дека само вистина една можеш да речеш 

пред последна желба да посакаш?

АНГЕЛИНА: Пред да ми судите и пресудите,

дајте ми желба последна,

пред гнасно дело,

грешно да завршите.

Дајте ми братче да погребам,

од јунакот да се простам.

ЧУВАРИТЕ НА ЧЕСТА: Каква е таа желба патетична!?

АНГЕЛИНА: Ве молам, браќа, ве преколнувам,

братче да погребам,
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во земја да го запретам,

пците да не го влечкаат.

ЧУВАРИТЕ НА ЧЕСТА: Ај исполни желба последна,

но побрзај пред сабјава да удри 

таму кај што си најтенка.

Ангелина го запретува во земја Болен Дојчин. Запретувајќи го пее.

Чуварите на честа ја одвлечкуваат Ангелина, до еден бел камен, каде што 
таа ја положува главата за погубување.

АНГЕЛИНА: Од денеска живите ќе им завидуваат на мртвите,

Брате Дојчине. 

Па Бог нека им е на помош. 

Чуварите на честа ја обезглавуваат Ангелина.

Крај.
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НАЈДЕНКО ВО МАГИЧНИОТ КРУГ
Татјана Гогоска
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Татјана Гогоска (1961, Гостивар) ди-
пломирала студии по новинарство и 
магистрирала комуникациски науки, 
авторка е на седум книги од кои шест 
за деца и млади, авторка е на повеќе 
од триста сценарија за телевизиски 
програми пред сѐ за деца и млади. 
Како сценарист во Македонската 
телевизија и уредник на Програма-
та за деца и млади (1998-2004), креи-
рала и кокреирала голем број серии 
за гледачите од таа возраст (Големи 
и мали, Светот има осум страни, 
Умни глави, Сезаме отвори се, Чири-
бу-Чириба, Ние сме нај...). Добитник е 
на десетина домашни и меѓународни 
награди за телевизиска програма.

Објавила повеќе книги: Насмеани 
очи (збирка раскази за деца, 1993), Не-
мирни години (драмски игри за мла-
ди, 1996), Климентовото училиште 
(драма за млади, 2008 ), Телевизија-

та и емоциите кај децата (магистерски труд, 2010), Па-
тување низ детството (драмски игри за деца, 2012) и 
Училница за глума (драмски игри, монолози и дијалози 
за деца, 2015), Патување кон зајдисонцето (роман за воз-
расни, 2011).
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ЛИКОВИ:

НАЈДЕНКО - ПЕТАР

ОГИ - ИЗМИСЛЕНИОТ ДРУГАР 

МАЈКАТА 

НАСТАВНИЧКАТА МИЛА

ЛАЖГОТО

ДВАЈЦАТА ДОБРИ БРАЌА - MИКО И НИКО

КУЧЕТО НАЈДЕНКО
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ПРВ ДЕЛ

(Сценографија на едната страна од сцената – неуредна детска соба. Кревет 
на кој лежи Петар - Најденко, шкаф, биро со столче, расфрлени книги, ранец, 

топки, под креветот стои една кутија и безброј ситници. Врата кон другата 
страна од сцената, мала кујна со шкафче, маса со четири столови.)

(Најавен сонг што го пее Mајката а оди во оф додека се крева  
завесата и се открива сценографијата.)

СЦЕНА 1
НАЈАВЕН СОНГ

Се роди дете

Еден убав ден

Беше како медо

И решија да му 

Дадат име ПЕТАР

По неговиот дедо

Со прстето во уста

И насмевка блага

Години по ред

Пролетаа за миг

ПЕТАР сега има маки разни

Сто чуда в глава му се ројат

Таен другар тој си најде

 НАЈДЕНКО име си даде.
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(Сцената е празна, освен Петар - Најденко кој лежи на креветот и игра на 
таблет. По завршувањето на сонгот тој станува од креветот мрзливо се 

движи полека по сцената и се обраќа кон публиката.)

ПЕТАР - НАЈДЕНКО: Колку да знаете јас сум тој Петар. Ама.... еден ден 
кога од сѐ ми беше до овде (Покажува на челото.) јас решив да си го 
сменам името. Од тој ден се викам Најденко. Да, да Најденко... поубаво 
е од Петар сто пати. И колку да знаете уште нешто, Петар ме крстиле 
по мојот дедо. Ама дедо ми си е дедо, не дека и тој бил секогаш дедо, 
мислам некогаш и тој бил дете,... ама јас Петар? Не, не и не.

Затоа си смислив име Најденко. За изборот на конкретното име има 
две причини.

Прва причина: ајде да видиме дали некој ќе ме најде ако не сакам! И... 
Втората причина: решив да си најдам поубав свет...

Зошто?... Да чујам, прашувате зошто? Еве видете сами...

   

СЦЕНА 2

СЕ СЛУША ГЛАСОТ НА МАЈКАТА: Петар, Петарче на мајка, па ти ништо не 
си изел... Дојди мајкино дете... 

(Влегува во собата, Петар го нема, скриен под креветот до кутијата, 
Мајката се врти, гледа, се поднаведнува, но не го гледа.)

МАЈКАТА: Па, каде се криеш мајкино чедо! Ајде еве ти донесов млекце, 
путерче... (Се врти наоколу.) Каде си Петарче мајкино мама носето 
да ти го допре. Имаше малку температурка! Лелеееееееееее, пак сѐ 
расфрлено (Почнува да собира.) Што ќе се прави со ова дете? А и татко 
му пак на службен пат... (Излегува од собата.)

(Петар-Најденко ја зема кутијата (Лик со кутија на глава.) 
за рака и излегува од под креветот.)

СЦЕНА 3

НАЈДЕНКО (Кон публиката): Малку ви е јасно, нели? Се  надевам дека ќе ме 
разберете... (Шепоти. ) 

(Седнува на сцената напред со Оги до него.)
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НАЈДЕНКО: Ако вие не ме разбирате има кој!

Еве тука живее моето

најверно пријателче.

Се вика Оги!

Оги е супер другар.

Сѐ ме слуша што му зборувам

и тој ми шепоти

(Се наведнува кон ликот со кутијата.)

Чекај... чекај (Кон публиката.)

да ти раскажам случка?

(Се врти со грб налутено.) 

НАЈДЕНКО (Кон публиката.): Е, искрено таква случка од овие три дена 
нема. Зошто?... Прашувате зошто? Затоа што овие три дена НЕ ОДАМ 
НА УЧИЛИШТЕ. Болен сум... ете затоа... зарипнато грло... ме боли 
(Поткашлува.) И што да одам (Ја зема кутијата во рака и легнува на 
креветот.) Како да не бидам болен? (Се замислува.) Секогаш сѐ исто па 
исто. Домашни до таван, задачи, општество, лектираааааааа...

СЦЕНА 4 
 

(ОФ ТОН на наставничката Мила и Најденко - на бело платно во позадина се 
гледа наставничка, две ученички клупи. Играта е позади белото платно што 

излегува на сцената која е затемнета.)

ТОН – НАЈДЕНКО: Не сум Петар наставничке,

Јас сум Најденко

Сто пати ли да ви кажам.

НАСТАВНИЧКАТА: Ајде, не играј си со мене.

Ја напиша ли домашната задача?

НАЈДЕНКО: Не!

НАСТАВНИЧКАТА: Зошто? Да чујам!

НАЈДЕНКО: Па... па... па... не ми беа јасни задачите и немаше кој да ми 
покаже. Ете затоа! 
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НАСТАВНИЧКАТА: Утре мајка ти на училиште... не, не мајка ти, таа беше 
минатиот пат, татко ти!

НАЈДЕНКО: Ама татко ми е на службен пат!

НАСТАВНИЧКАТА: Пак? Не ти верувам... мајка ти...

НАЈДЕНКО: Мајка ми не може.

НАСТАВНИЧКАТА: Како не може?

НАЈДЕНКО: Па... па... ја скрши ногата!!

НАСТАВНИЧКАТА: Тогаш дедо ти!

НАЈДЕНКО: Дедо ми? Во ред, ќе му кажам!

(Затемнување.)

СЦЕНА 5 

(Белото платно се повлекува. Собата на Петар - Најденко. Осветлена. Се 
слуша ѕвонење на телефон. Најденко станува од креветот, другарчето Оги го 

остава под него и трча кон вратата да наслушне.)

ГЛАСОТ НА МАЈКАТА: Каква нога? А не, не, грешка некоја... Да ... да Петар е 
боле.....

Во ред, во ред ...ќе разговарам со него...

(Најденко се крие под креветот до Оги.)

СЦЕНА 6 

(Мајката влегува.)

МАЈКАТА: Петаааааааааааааааааааааар, Петаааааааааааааааар......

Е, веќе ова вака не може...

Пак книгите расфрлени...

Сум скршила нога! 

Каква нога? Само да те најдам!

(Најденко ја вади кутијата скришно и се слуша глас.)
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ГЛАСОТ НА ОГИ: Па учеше... Најденко... мислам Петар.

МАЈКАТА: Што е ова? Кој зборува? Петар каде си? 

(Бара низ собата лута.)

Сигурно излегол во двор па си игра со мене од под прозорецот. Одам 
надвор да го најдам! Ушињата ќе му ги истегнам... (Покажува со рака.) 
А кога ќе се врати татко му, е веќе не може вака!

СОНГ 2
MAJKATA: 

 Каква ли замка се крие

Во главчето твое

Мил мој сине,

Ука без книга сакаш

Училиште без мака

Е, тоа го нема!

Име чудно си даде

Другар таен имаш

Не сакаш ни фудбал

Е, мој сине, 

Што ли бараш?

Што ли бараш?

СЦЕНА 7

(Затемнета сцена - ноќ собата на Најденко.) 
(Тој лежи во својот кревет со Оги до него и шепоти.)

НАЈДЕНКО: Сакам да немам обврски, никој да не ми вика... да ме слушаат 
што зборувам... како ти, Оги, мое пријателче.
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(Мајката ѕирка од вратата и наслушнува.) 
(Тивко ја затвора вратата, се смешка таинствено.) 

СЦЕНА 7 

(Најденко спие потпрен со главата на кутијата.)

(Сон... и во сонот, мајка му исчезнува, наставничката исчезнува.  
Наеднаш оживуваат книгите, ранците... Полека се креваат нагоре и 

почнуваат да играат и шепотат.)

ТОН-ЧИТАНКАТА: Јас имам многу интересни приказни во мене, а ти не си 
ме ни погледнал.

ТОН-МАТЕМАТИКАТА: Зошто толку ме мразиш? 

Па не сум толку лоша и тешка. 

Погледни ме барем еднаш (Почнува да плаче.)

ТОН-ПРИРОДАТА И ОПШТЕСТВОТО: Природата треба да се чува, да си 
играш во неа,

Земјата, воздухот... а ти зошто бегаш од мојот час?

ТОН-ЛИКОВНОТО: Не ме сакаш ни мене.

А толку убави боички ти купија.

Погледни ме и барем еднаш нацртај нешто.

 ТОН-МУЗИЧКОТО: А кој би рекол дека не сакаш ни да пееш?

ТОН-ФИЗИЧКОТО: Кога не сака ни со топка да си игра, мораме да смислиме 
нешто.

ЧИТАНКАТА: Јас како најпаметна предлагам

сите ние заедно да го напуштиме.

СИТЕ: Во право си! Да го напуштиме.

Па тој нека нѐ бара!

(Наеднаш полетуваат сите книги, ранци, тетратки, 
сѐ исчезнува од собата. Најденко со блажена насмевка спие.)

(Затемнување. Промена на сценографијата.) 
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ВТОР ДЕЛ 

СЦЕНА 1 

(Празно, во позадина, во далечина шума... Патека без ништо.  
Најденко со Оги за рака се врти лево-десно.)

НАЈДЕНКО: Оги другарче мое, (Седнуваат на сцената напред.) 

Еве побегнавме. Нема никој. 

Уживанција... Сега јас и ти ќе си бидеме среќни. 

(Се наведнува.) Што не е интересно...

нема што да ти раскажувам?

Е да нема... ама па... па да нема... 

Нема мајка ми да ме тера да јадам,

ја нема наставничката да ми бара домашно...

го нема Игор да ме вика нонстоп:

Петааааааааааааааааар, Петаааааааааааааааааар... 

ајде надвор да играме фудбал.

А јас сто пати сум му кажал

дека не се викам Петар како прво,

се викам Најденко и дека како второ 

не сакам да играм фудбал.

(Пак се наведнува.) 

Е, да, имаше случки!

Ама сега еве ќе ти пеам!

Да, да! Верувај ми!

(Најденко пее рок, весела музика и игра;  
светлосни ефекти. Оги весело игра.)
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СОНГ 3
НАЈДЕНКО: 

Кој вели дека

Желбите стварност 

не можат да се?

Кој вели 

Детето среќно 

не може да е?

Мајка и татко

Наставничка и другар

Книги, училиште

Леле каква бука 

Лелееееееееееее 

Каква турканица

Јас сакам само мир и смеа

Со кого?

Па со Оги мојот најверен другар.

Тој никогаш не бара 

ништо од мене

Секогаш ме слуша 

Секогаш ме слуша. 

(Темно и тивко по завршувањето на музиката.)

НАЈДЕНКО: Чекај, чекај. Јас сум знаел да пеам! 

Туку... нешто како да крцна. 

(Се врти наваму-натаму по сцената.)

Оги, што е тоа? Да не е лаааааааааааав...

(Од позади излегува човек – чудно облечен со голем шешир. 
 Најденко му се доближува.)
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СЦЕНА 2

НАЈДЕНКО: Еве Оги, не сме сами има некој... (Радосно.)

Добар ден. (Му подава рака.)

ЛАЖГОТО: Не со таа... со другата!

(Најденко ја преместува кутијата-Оги.)

ЛАЖГОТО: Не со таа, со другата!

(Така неколкупати и на крај ја остава кутијата и ги подава двете раце. 
Лажгото ја зема кутијата и му се смее.)

ЛАЖГОТО: Така се остава, а? Што има тука да видам?

НАЈДЕНКО: Не, не, не отворај таму е мојот најверен другар.

ЛАЖГОТО: Најверен другар... чекај да видам, (Ја отвора.) па нема ништо... 
кого лажеш ти?

НАЈДЕНКО: Не лажам. Не... тоа е мојот, најдобар ама измислен другар.

ЛАЖГОТО: Аааааааааа! А има име?

НАЈДЕНКО: Има, има! Оги се вика!

ЛАЖГОТО: Е, па тогаш нека ми биде другар и мене.

НАЈДЕНКО: Ама не може... (Со плачлив глас.)

ЛАЖГОТО: Може! Може и може!

НАЈДЕНКО: Ама тој е мој другар! Мој, мој и мој!

Јас си го измислив!

ЛАЖГОТО: Ајде вака, да не се расправаме.

Ќе ти ја вратам кутијата ама прво кажи

Кој си ТИ?... Од каде си ТИ?...

Што бараш тука ТИ?  

(Му се втурнува во лице да го заплаши.)

 ...Ете само тоа!

НАЈДЕНКО: Јас сум Петар т.е. Најденко! 

Доаѓам од едно многу здодевно и напорно место...
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се вика дома, школо, книги, фудбал, англиски, германски...

мајка... наставничка... мала плачлива сестра...

татко кој секогаш е на службен пат... 

и дојдов овде да бидам СРЕЌЕН! 

Така е деца, нели? 

Ништо, ама баш ништо не излажав.

ЛАЖГОТО: Овде да бидеш среќен? (Малку се замислува и продолжува.) 

Имаш право... овде можеш да бидеш среќен... само ако ме слушаш мене.

НАЈДЕНКО: Ќе те слушам.

ЛАЖГОТО: Еве вака... затвори ги очите 

оди пет чекори напред,

пет лево и скокни ..... оп, скокни.

Таму ќе ја најдеш среќата.

НАЈДЕНКО: А Оги, мислам... кутијата?

ЛАЖГОТО: Која кутија?

НАЈДЕНКО: Па таа што ми ја зеде,

ете таа што ти е во рацете...

со мојот другар Огииииииии! 

(Скока, плаче во паника.)

ЛАЖГОТО: Еееееееееее, за да ја имаш пак

ќе мора да направиш така... (Почнува да му вика.) 

Пет чекори напред, пет лево иии

оп скокниииииииии.... АЈДЕ, АЈДЕЕЕЕ...

(Најденко го слуша, скока... И темница... звуци на тропање...)
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СЦЕНА 3

(Се оттемнува сцената, Најденко лежи а до него едно куче.)

КУЧЕТО: Те спасив! Станувај!

НАЈДЕНКО: Каде паднав? Каде сум? Каде се изгубив?

КУЧЕТО: Во најдлабоката река. Ама јас те извлеков!

Само баш и не ми е јасно што бараше таму?

НАЈДЕНКО: Ама јас го слушав тој... тој човекот со шеширот... ми рече... (Плаче.)

КУЧЕТО: Не треба да веруваш секому. Јас ќе те однесам на едно убаво место. 
Мене можеш да ми веруваш бидејќи јас сум најдобриот пријател на 
човекот а посебно на децата.

НАЈДЕНКО: А каде е Оги?

КУЧЕТО: Е за тоа подоцна сѐ ќе ти раскажам.

А сега седни до мене, 

да ја слушнеш мојата песна. 

СОНГ 4 
КУЧЕТО:

Секое дете

Патека на детството има 

Некои се шарени

Некои сиви 

Но,

Секој би сакал 

Уште еднаш да може

Да го стави на рамо

Ранецот на детството

Полн со книги

Полн со љубов
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Полн со надеж.

Допри го сега

Ветерот на детството

Тоа волшебно царство

Задржи го светот

На детството 

само за миг

Мигот 

Нека биде вечност.

СЦЕНА 4

(Двор пред мала куќичка и двајца браќа близнаци си играат.)

БРАЌАТА: Здраво.

НАЈДЕНКО (Уплашено, пелтечи.): Зззззз ...драво!

МИКО: Јас сум Мико и сум две минути постар од мојот брат Нико.

НИКО: Јас сум Нико и сум две минути помлад од мојот брат Мико.

МИКО И НИКО: И ние сме најдобри другари.

НАЈДЕНКО: Па нели сте браќа?

МИКО: Браќа и најдобри другари. Што е чудно?

НАЈДЕНКО: И што правите по цел ден?

НИКО: Си играме, учиме да читаме... па пак си играме.

МИКО: Па јадеме.. па пак си играме... и си учиме!

НАЈДЕНКО: Е, па и на вас ви е исто... како мене... таму

Здодевно... без врска.

НИКО: Не, нам ни е многу убаво.

МИКО: И интересно.

НАЈДЕНКО (Се врти кон кучето.):

Зошто ме донесе кај овие... овие здодевни деца?
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КУЧЕТО: За да научиш.

НАЈДЕНКО: Што има јас да научам? 

Ова што тие ми го кажуваат јас го знам!

КУЧЕТО: Не, не знаеш нешто многу важно, најважно!

НАЈДЕНКО: Јас само знам дека сакам да сум среќен.

МИКО: Еве биди другар со нас и ќе бидеш среќен.

Види колку сме ние среќни.

НИКО: Играј си со нас. Учи со нас!

МИКО: Мама сега ќе не викне на ручек.

Ручај со нас мммммммммм,

вкусни макарони!

НАЈДЕНКО: Па тоа и мајка ми знае да готви 

и тоа макарони со сиренце!

БРАЌАТА: Па и нашите се со сиренце и потпечени!

(Најденко се замислува.)

КУЧЕТО: Што се замисли сега? Да не се сети на нешто?

НАЈДЕНКО: Се замислив дека сум многу сам.

И тажен!

И се сетив дека ми недостасуваат

мама, тато, Маја па дури и наставничката Мила. 

И Игор мојот другар да ме викне да играме фудбал.

КУЧЕТО: Јас знам што треба да направиш!

Еве за миг, само малку почекај. 

Само нешто да договорам! 

(Кучето заминува од сцената.) 
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СОНГ 5
НАЈДЕНКО: 

Колку е тажно да си сам

Ни другар ни брат

Ни мајка ни татко

Ни глас што те вика 

Колку е тажно да си сам

И бараш што нема

А не знаеш што имаш

Колку е тажно да си сам

(Завршува плачливо.)

(Додека на предната страна на сцената Најденко ја пее тажната песна, 
Кучето оди кај Мајката, наставничката, им шепоти на книгите.) 

(Затемнување.)

ТРЕТ ДЕЛ
 

СЦЕНА 1
 

(Сценогафијата од првиот дел. Собата на Најденко и кујната. Светлосни 
ефекти, книгите се враќаат, сѐ се враќа назад на сцената на собата Најденко 
спие на креветот без кутијата. Најденко ги отвора очите, сите се околу него. 

Мајката, наставничката, книгите расфрлени, ранецот, тетратките. Не 
може да верува. Мајката и наставничката се смешкаат.)

НАЈДЕНКО: Пак сум дома! Ова беше само сон!

(Ѕирка под креветот, ја нема кутијата.) 

МАЈКАТА: И сон и јаве синко мој!

НАЈДЕНКО: И не сум сам?

И ти си тука и наставничката Мила и...

Сѐ е тука!
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Го нема Оги!

...но него никогаш вистински не го имаше.

Знаете сите, Оги беше мојот измислен другар

никогаш не постоеше.

(Се отвора полека вратата влегува Кучето од сонот.  
Најденко скока од радост.)

НАЈДЕНКО: Еве го сонот! Сите сте тука!

Јас сум дома!

Ти си мојот спасител!

Тоа ли сакаше да ме научиш?

Дојди до мене! (Го гушка.)

НАСТАВНИЧКАТА: А утре те чекаме на училиште!

ЧИТАНКАТА СЕ КРЕВА - ОФ ГЛАС: И ние те чекаме да ги откриеш нашите 
тајни. 

И читанката, математиката, боичките и фудбалот...

МАЈКАТА: Најденко чедо мое ...Татко ти, ти го донесе кучето и вети дека 
попладне ќе одите на прошетка само вие тројца.

НАЈДЕНКО: Супеееер, но чекај мамо! Веќе не сум Најденко, туку Петар, како 
дедо ми мој најсакан. Веднаш одам да му кажам!

МАЈКАТА: Аха, така ли? А што ќе правиме со твоето измислено име Најденко?

НАЈДЕНКО: Ветувам дека сѐ ќе направам како што велите и еве предлагам 
нашиот нов член на семејството, моето ново вистинско другарче 
милениче, да го крстиме Најденко. Затоа што тој ме најде и ме научи да 
сфатам колку сум среќен со сите вас.

МАЈКАТА: Така е сине! Ова е умното главче на моето Петарче! 

ПЕТАР (Кон публиката.): Ете ја видовте и ја слушнавте мојата приказна.

Можеби некој се препозна во неа, а можеби не.

Можеби некој некаде слушнал нешто слично, а можеби не. Детството е 
како шарен тепих послан на вашите детски патеки. Откријте ја секоја 
негова шара и мислете колку е волшебно, да си дете!

А сега предлагам песна за сите !
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СОНГ 6
ЗАВРШЕН 

Сон или јаве

Што ли беше тоа?

Кругот се сврте

Магичен беше!

Патот беше од врвот 

до дното

И спротивен правец.

Светлата се гасат

Магичниот круг е пред крај

Тука сме сите среќни

Светот не е патека права

Затоа секој од нас ја бара

Патеката своја 

Од кругот магичен 

да излезе 

да стави крај

за нов почеток.

Крај.
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Рефет Абази (1964, Тетово) актер, 
педагог, писател. На скопскиот ФДУ 
дипломирал студии по актерска игра 
(1989), по што станал мошне експо-
ниран член на Албанската драма на 
Театарот на народностите, денес 
Албански театар во Скопје. И по го-
дина избор за наставник по актерска 
игра на ФДУ (1999), успешната актер-
ска кариера ја продолжил во Маке-
донија, но и гостувајќи во театрите 
во странство (Тирана, Стокхолм....) 
Учествувал во петнаесетина меѓуна-
родни проекти изведувани на голем 
број европски театарски и филмски 
фестивали. Снимил десетина играни 
филмови. Добитник е на 6 респек-
тивни актерски награди, македонски 
и странски (три пати бил награден 
како најдобар актер на МТФ „Вој-
дан Чернодрински“ во Прилеп.) До-
битник е на наградата „13 Ноември“ 
(1999.)

Освен како актер и театарски педагог, Абази е афир-
миран и како успешен писател. Автор е на два романи 
и на седум драми, сите изведени на професионалните 
театарски сцени.
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1.

(Се слуша разнa врева, завивања на животни, сирени од амбулантни коли, 
гранатирања, авионски летови, врисоци на луѓе како да ги мачат, смеења, 

бебешки плачења. Кога се палат светлата, на сцена гледаме само еден 
простор во форма на квадрат со бетонски ѕидови. Вревата продолжува да 

продира, но сега како да станува подалечна. На сцената, од една пукнатина 
на ѕидот, четириножечки се појавува Бени, влечејќи нешто зад него. Не 

гледаме јасно, бидејќи јажето што го влече е долго и тој го влече со таква 
посветеност како да е тоа последното нешто во неговиот живот. Малку 

потоа гледаме дека јажето е врзано за едно големо корито, што се појавува 
на сцената. Коритото е покриено со неколку војнички ќебиња. Бени набргу 

го става коритото среде сцената, ги отстранува ќебињата и од коритото 
го подигнува лицето на една жена, која ја држи во рацете со многу љубов. 

Очите на жената се затворени, таа е во несвест. Бени ѝ ги бакнува очите и ја 
потпира повторно на коритото. На нејзините гради става една голема кукла 

што е облечена во убав фустан, раката на жената ја става над куклата 
како таа да ја прегрнува куклата. Го влече коритото на работ на сцената, 

каде што, според него е најдоброто место за стоење. Потоа повторно се 
оддалечува преку пукнатината од која влезе. Малку потоа се појавува 

повторно, влегувајќи на сцената четириножечки. Повторно влече едно јаже, 
на крајот на јажето се појавуваат неколку куфери, Бени ги доближува до 

коритото, гледа наоколу како да бара нешто, потоа го отвора едниот куфер 
и вади едно шише полно со вода. Од џебот вади малку памук, го навлажнува со 

водата и ѝ ги освежува усните на Блерта.) 

БЕНИ: Блерта, знам дека ме слушаш. Душо! Ќе биде добро, секако ќе биде 
добро. Ќе помине и оваа бура. Ќе помине како што поминале сите бури 
на овој свет, ех, колку сѐ војни се имаат водено на овој свет. Колку сѐ 
луѓе биле убиени како „колатерални штети“. На крајот на краиштата, 
и убивањето на сите луѓе е „колатерална“, „странична“, „периферна“ 
штета, како што велат воените експерти. По завршувањето на војните 
се бројат само умрените, изгубените, и... но никогаш не се бројат и не 
се мерат страдањата и болките што со себе ги носат живите. Тие се 
осудени потешко! Тие се осудени да живеат и да чувствуваат болка. 
Што да правиш, вака било отсекогаш, и вака ќе продолжи да биде сѐ 
додека оваа земја, на оваа почва не ѝ се згади од нас и не нѐ отфрли. 
Но, ние не знаеме кога ќе се случи тоа, па бидејќи не знаеме, треба да 
го продолжиме животот на оваа земја, додека таа не ни ги покаже 
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првите знаци дека ѝ е згадено од нас... Душо... Ќе помине сето ова, и 
луѓето... мислам оние кои ќе останат, ќе комуницираат поинаку меѓу 
себе... секако поинаку. Како и да е, не мора да си пишуваат поезија еден 
на друг, доволно е само да ја читаат поезијата на другиот. Така ќе биде 
подобро. (Пие малку вода од шишето.) Ах! Водата ти ја држи душата. Ќе 
подготвам и нешто за јадење. (Почнува да бара во помалиот куфер, на 
сцена се појавува Ули, тој чекори лесно по сцената. Бени не го забележува, 
го отвора големиот куфер и почнува да ја прска со вода неговата 
внатрешност. Го покриваат солзите. Ули се доближува до коритото и 
седнува покрај него. Ја гледа Блерта, малку потоа Блерта станува, Бени 
не ја забележува.) 

БЛЕРТА (Му се обраќа на Ули.): Не сум уште готова! (Бени се скаменува, гледа 
наоколу за да види со кого зборува, не забележува ништо.) Дозволи ми 
да се средам малку, не можам да тргнам вака! Што ќе кажат за мене 
таму?! (Се обидува да ја среди косата, го чисти малку лицето.) Мора да 
се средам малку, те молам чекај ме! (Ја гледа куклата на градите, ѝ се 
гади, ја фрла настрана.) Ќерката, каде е ќерката?!? Ќерката, каде ми е 
ќерката?!?

БЕНИ: Блерта! (Ја зема куклата и ја става во другиот куфер, што е поголем.) 
Ќерката е овде, еве ја. Но спие, уморна е. Се умори многу од овие 
патувања, се умори затоа што таа е детенце и не може да издржи. Но, 
еве сега одмора... спие, ќе ја доиш кога ќе се разбуди. Но, и ти треба да 
се одмориш... треба и да јадеш нешто, инаку нема да имаш млеко за 
неа, таа ќе плаче... ќе плаче многу и ти знаеш дека таа не престанува 
да плаче кога е гладна! (Ули му се приближува на куферот во кој Бени 
ја стави куклата, ја доближува раката над куферот, малку потоа од 
куферот станува мало девојче, кое оди полека, гледајќи ја Блерта. Блерта 
тргнува кон неа, ја прегрнува.) 

БЛЕРТА: Фјола душо, душо моја. (Фјола ја фаќа за раце и ја врти околу собата. 
Седнува среде сцената и ги потпира нејзините раце на нејзините мали 
нозе, тоа го прави и Блерта, седнува спроти неа. Фјола ги спојува рацете 
пред неа како да се моли и потоа ја почнува играта.)

ФЈОЛА: Тапшин, тапшин танана. Тапшин, тапшин танана. Во свилена 
марама. (Блерта повторува по неа, допирајќи ги рацете на Фјола. Бени 
е преплашен бидејќи тој не ја гледа Фјола, туку само Блерта, тој се 
приближува, но страв му е да прекине. Фјола го става својот прст на 
ногата на Блерта, тоа го прави и Блерта.) Лета, лета, славејчетоооо. 
(Го дига прстот, тоа го прави и Блерта.) Лета, лета, пеперуткатаааа. 
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(Го дига прстот, тоа го прави и Блерта.) Лета, лета, Мамааааа... (Го дига 
прстот, но Блерта не, таа се разочарува малку, но продолжува.) Лета, 
лета... лета... лета... Фјолааааа (Го дига прстот, но Блерта не. Таа ѝ го 
фаќа прстот на Блерта и го дига нагоре.) Фјола лета, мамо. Лета! Ти не 
знаеш, но јас летам. Ти не знаеш да играш мамо... не знаеш... не играм 
повеќе со тебе. (Се оддалечува и се враќа во куферот, легнува таму.) 

БЛЕРТА (Целата во солзи само повторува.): Не, не, не лета... не лета! Фјола 
не лета... не лета! (Бени се доближува до куферот, ја зема куклата и ѝ ја 
подава на Блерта, таа го гледа него со ужасно гадење.)

БЛЕРТА: Идиот, ти не си способен ни своето дете да го браниш! Кај ти се 
книгите сега?! Кај се твоите филозофски лекции?!? „Филозофијата 
дава смисла на сѐ“! (Се врти кон Ули.) Тој е плашливко! Не е способен за 
ништо! Не успеа ни детето да го спаси!

УЛИ (Мирно.): А, ти што направи?...

БЛЕРТА (Збунета.): Јас... ?!? Јас ... не можам да направам ништо... бидејќи... 
мене ме!... (Се врти кон Бени.) Мене ме!... Да?!? (Бени не разбира со кого 
зборува таа, гледа наоколу.)

БЕНИ: Блерта душо, со кого зборуваш вака?!?  

БЛЕРТА: Кажи ми ја вистината, дали ме?!?... Барем еднаш во животот, биди 
маж и кажи ја вистината! Кажи... (Бени потврдува со главата, Блерта 
избувнува во хистерија, малку потоа се врти кон Бени.) А каде е ќерката? 
Кај ти е ќерката?!? Каде е светлоста на моите очи?!? Кажи каде е 
ќерката? (Бени покажува кон големиот куфер. Блерта се доближува до 
куферот и ја гледа ќерката која лежи внатре. Почнува да се тресе во 
грчеви.)

БЕНИ: Овде е, спие, уморна е! И ти си уморна, треба да се одмориш. Треба и 
да јадеш нешто. Ќе излезам да најдам нешто за јадење, но ти, треба да 
се смириш.

БЛЕРТА: Таа не спие!...Таа!... Нема да се смирам без мојата ќерка. Што ми 
треба да се смирам без моето мило. Без мајчината душа, без... светлоста 
на моите очи! (Ули ја зема куклата и ја доближува до нејзините очи. Таа 
одеднаш се смирува, ја зема куклата, ја прегрнува цврсто на градите, и 
танцувајќи со неа се приближува до коритото, полека легнува во него и се 
смирува затворајќи ги очите. Бени гледа наоколу згрозен, чувствува дека 
тука е и некој друг.)

БЕНИ: Кој си ти?!? Кој си ти што ја контролираш нејзината душа. Појави се 
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да те видам! Појави се! (Бени оди пред него. Одеднаш тој го забележува.) 
Кој си ти?!?

УЛИ: Зависи од тоа кој сакаш ти да бидам јас! (Бени бара по џебовите нешто 
за да се брани, вади една виљушка, ја насочува кон него во одбранбена 
позиција.)

БЕНИ: Не доближувај се! Не доближувај се оти жими еден Господ кој е на 
небото, ќе те!... Не доближувај се кога ти велам!

УЛИ: Оу! „Жими еден Господ...“ Кога за последен пат си го спомнал името на 
Господ?

БЕНИ: Кажувај, кој си ти?!

УЛИ: Јас...јас сум... јас сум овде за да ти помогнам!

БЕНИ: Кому да помогнеш? Бегај од овде! (Му се заканува со виљушката, 
мислејќи дека во рацете држи нож.)

УЛИ: Оу! Сега си станал строг?

БЕНИ: Што ти е гајле тебе за мене? Бегај од овде, бегај од моето семејство.

УЛИ: Твоето семејство?!? Твоето семејство?!? Или подобо речено тоа што 
останало од твоето семејство сега ми припаѓа мене! (Се доближува 
до куферот и ја гледа Фјола.) Веќе четири дена талкаш со нејзиното 
тело наваму-натаму, време е да ја погребеш! Почнала да!... Треба да ја 
погребеш за да се смирам и јас. Ако воопшто можам да се смирам... 

БЕНИ: Не! Таа е жива, само што е малку уморна и спие! Кога ќе се одмори, ќе 

стане повторно и!...  

УЛИ: И, што потоа? Ќе го продолжите животот таму каде што сте прекинале? 
Како ќе го продолжите животот?

БЕНИ: Јас не сум прекинал ништо... јас!...

УЛИ: Ти само што се најде на погрешно место во погрешно време, нели?

БЕНИ: Се води војна, разбираш! Луѓето полуделе, станале како ѕверови!

УЛИ: Луѓето биле луди отсекогаш, и отсекогаш биле како ѕверки. Дури и 
полоши. Тоа е нивната вистинска природа. Вистинската природа на 
човекот не е да ги следи општествените норми и закони. Не! Тие норми 
и закони се воспоставени само за да се контролира ѕверот што секој 
човек ја има внатре во себе. Ах! Не знам ни зошто зборувам! Уморен 
сум од повторувањето на истите работи. Од гледањето на истите 
работи, што се повторуваат без ниту една промена. Секогаш истите 
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работи, истите настани, истото ѕверство... Сите книги се спуштија на 
земја за човекот да го контролира ѕверот во себе. Инаку зошто би се 
случиле овие работи.

БЕНИ: Кои работи?

УЛИ: Ова што ти се случи тебе сум го видел многупати! (Го заковува погледот 
на подот, како да ги гледа во себе сликите што ги кажува.) Во Ерусалим... 
Кудс... или како се вика... таму мажот беше астролог, жената беше 
пејачка, додека детето... детето беше... само дете. Беше мало момче 
кое играше во соба. Тој ги набљудуваше ѕвездите на небото за да најде 
одговори што му требаат на земјата, таа го поддржуваше со нејзиниот 
магичен глас. Потоа се случи во Шпанија... во Гранада истата работа, 
мажот беше поет а жената беше танчарка... додека детето... детето 
беше повторно само дете... кое играше во двор... Тој пишуваше стихови, 
обидувајќи се да го смири огинот во него, а таа танцуваше. Ах, како 
ли танцуваше... сѐ беше исто само... се случи во друго време. Сѐ беше 
речиси исто!

БЕНИ: Не те разбирам!

УЛИ (Гневно.): Ниту јас не се разбирам себеси повеќе. Уморен сум од овие 
работи, разбираш, уморен сум! Не можам да интервенирам, не можам 
да ги спречам, туку само треба да ги потврдам последиците. И колку 
повеќе време минува, толку последиците се сѐ поужасни. Луѓето се 
подиви, се обидуваат да го скратат времето до крајот, како сѐ да им 
оди побргу кон бездната. 

БЕНИ: Не те разбирам!

УЛИ (Вика.): Каде беше ти пред четири дена?

БЕНИ: Во мојата куќа.

УЛИ: Со жена ти Блерта и малата ќерка Фјола?

БЕНИ: Да! 

УЛИ: И?

БЕНИ: И.. тогаш почна оваа лудост! (Се слуша звукот на една граната, Бени 
легнува на подот, додека Ули стои. Малку потоа се слуша детонација 
што е многу блиску. Мрак.) 
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2.

(Истиот простор. Во коритото е легната Блерта со куклата што ја 
прегрнала. Бени влегува четириножечки влечејќи го големиот куфер. 

Застанува кај процепот и довикува некого да влезе внатре.)

БЕНИ: Дојди, дојди не плаши се! Овде е подобро отколку надвор. Дојди, ќе 
згреам малку вода и ќе направам чај. Има и гурабии. (Полека, со многу 
страв се појавува едно девојче, 15-годишно. Облечено е во машки алишта, 
и големи му се. Се доближува кон средината на сцената и ја здогледува 
Блерта во коритото. Се скаменува. Погледнува кон Бени, како да бара 
одговор дали е жива.) Жива е, жива. Само што… не комуницира… така ѝ 
се допаѓа. Одбива да ја прифати оваа реалност и се затворила во себе. 
(Бени ја зема куклата од коритото и му ја дава на Девојчето.) Земи ја, 
твоја е. (Девојчето со страв ја зема куклата.) Си побегнала од дома, 
нели? (Девојчето потврдува со главата.) Каде ти се родителите, мислам 
семејството?! (Девојчето со гестови му кажува дека не знае.) Треба да се 
тука некаде околу, кога сè ќе се смири, јас ќе ги најдам. Сигурно ќе ги 
најдам. Ти давам збор дека ќе ги најдам. Живи или мртви ќе ги најдам. 
Не! Што зборувам вака?!? Ќе ги најдам живи, зашто ако не се живи… 
тогаш?!? Тие се живи, нели? (Девојчето негира со движење на главата.) 
Не, грешиш, тие се живи, сигурно се живи. (Девојчето се расплакува.) 
Господе што зборувам, што зборува, глупости. Ти си добро девојче. Ти 
благодарам.

ДЕВОЈЧЕТО (Пелтечејќи прозборува.): За… за што?     

БЕНИ: Што ми помогна да ја погребам мојата ќерка. Таа имаше четири дена 
откога… но ете не можев да ја погребам. Така треба… умрените треба 
да се погребат зашто инаку не им се смирува душата.

ДЕВОЈЧЕТО: Тогаш тато и мама сѐ уште не се смирени?!? 

БЕНИ: Но, тие се живи, нели?

ДЕВОЈЧЕТО: Не! 

БЕНИ: Грешиш, сигурно грешиш. Живи се, живи. Инаку… О, Господи!

ДЕВОЈЧЕТО: Мене мама ме сокри под креветот кога се слушна вревата 
од војниците и … потоа тројца од нив ја скршија вратата и влегоа во 
спалната. Едниот го држеше тато облеан во крв, додека другите двајца 
ја удрија мама и ја фрлија на креветот… потоа… слушнав само крици 
од мама… не можев да издржам повеќе… ги затворив очите и ги затнав 
ушите… за да не слушам и да не гледам ништо.
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БЕНИ: Тоа не значи дека сѐ уште не се живи.

ДЕВОЈЧЕТО: Кога си отидоа војниците, излегов од под креветот и ги видов 
тато и мама легнати на креветот еден до друг, облеани во крв… се обидов 
да ги разбудам, но, тие ниту ме слушнаа, ниту… потоа излегов од куќата 
и почнав да одам… не знам колку сум одела… сѐ дури не се сретнав со 
тебе… (Крикнува покривајќи го лицето со куклата.) Мамоооооо…

БЛЕРТА (Одеднаш се буди, се подига и стои седната на коритото.): Фјола? 
Фјола ќерко, мама е тука. Каде си ти душичке? Каде си срце мое? 
(Бени му дава знаци на Девојчето да не зборува, таа го покрива лицето со 
куклата и чекори назад.)

БЕНИ: Смири се душо, сѐ уште си уморна и затоа ти се чини…

БЛЕРТА: Не! Не сум уморна, но ќерка ми ме бара. Каде е таа? Каде е моето 
девојче? Фјола каде си? Каде си душичке? Каде си срце на мама, да не 
си се сокрила негде? Да? Добро ќерко, еве сега мама ќе те најде каде си? 
(На Бени.) Фјола сака да играме криенка, знам јас. Пссс… не ми кажувај 
каде е, јас ќе ја најдам. (Почнува да се движи четириножечки.) Каде 
се сокрило моето пиленце? Ќе го најдам моето пиленце, спреми се 
пиленце зашто ќе те пронајдам… (Застанува пред Девојчето, скаменета 
ја гледа куклата врз нејзината глава.) Господе! Фјола душичке… ти си 
пораснала! (Се врти кон Бени.) Колку време сум спиела… штом ќерката 
толку пораснала? (Бени ги збира рамењата. Девојчето полека ја спушта 
куклата и ја гледа Блерта зачудено.) Кажи ми, кажи ми колку време 
сум спиела. Кажи ми… ти страшливко… колку време сум спиела… 
кажи ти… (Се слуша звукот на една граната, Бени и Девојчето легнуваат 
на подот, додека Блерта стои и само ги затвора очите. Сѐ се смирува. 
Блерта го гледа Девојчето.) Колку години имаш сега Фјола? Кажи ѝ на 
мама, кажи душичке. (Девојчето зачудено го гледа Бени, тој му дава знак 
да ѝ каже точно.)

ДЕВОЈЧЕТО: Петнаесет.

БЛЕРТА: О, душичке, па ти си пораснала десет години?!? (Гледа наоколу.) Јас 
навистина сум спиела десет години?!? Како е можно? Не. Невозможно. 
Јас те паметам како петгодишно, другите десет години не ги паметам 
воопшто. Што си правела ти за овие десет години? Што сум правела 
јас? Каде си била душичке, за овие десет години? Што си правела? 
Кажи ѝ на мама, кажи срце. 

БЕНИ (Обидувајќи се да ѝ се доближи на Блерта, која го гледа Девојчето во очи.): 
Блерта душо… Кога почна оваа … бура, ние се скривме овде… потоа 
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дојде еден… човек… се викаше Ули… беше многу добар… мислам многу 
добар човек… тој ја зеде Фјола за да ја заштити… ја зеде… и ете денеска 
Фјола дојде… и оп, ете пораснала… и јас се зачудив и тоа многу… но… 
(Го облеваат солзи, Девојчето исто така липа.) Таа е Фјола… нашата 
Фјола, која беше малечка и малку така… беше така разгалена… но, ете 
сега е многу добра… мирна… и така мудра… изгледа за овие години, 
таа проживеала многу нешта. Научила многу нешта… затоа е така 
„сериозна“, нашата ќерка е така многу… 

БЛЕРТА (Му се обраќа на Девојчето.): Ти си Фјола, нели? Мојата Фјола?!? 
(Девојчето ја гледа несигурно липајќи. Бени му дава знак да потврди.) 

ДЕВОЈЧЕТО: Да!... Да… Ма… мо!

БЛЕРТА (Доближувајќи ѝ се ја гледа куклата во нејзините раце.): Ти си моето 
девојче? Тоа мое девојче… што уште како бебе играше со оваа кукла, 
која ја сакаше многу?

ДЕВОЈЧЕТО: Да… Мамо! Јас сум Фјола. Твојата малечка Фјола која играше 
со оваа кукла. Оваа кукла секогаш се преправеше дека е мајка ми... 
се правеше ТИ… кога ти не беше дома… и… кога ти не беше со мене… 
јас си играв со неа… и таа како и секоја мајка, ми зборуваше за многу 
нешта… ме советуваше за многу нешта… ми помагаше за домашното… 
ме советуваше за животот, за мојата иднина… таа секогаш беше со 
мене… секогаш беше тука! (Блерта му го допира лицето, како слепите 
кога сакаат да го препознават лицето што го допираат.)

БЛЕРТА: Чедо мое. Душичке моја. Ти навистина си пораснала. Прости ми 
душичке. Прости ѝ на мама, што не била со тебе овие десет години. 
Прости ми ќерко, што сето ова време не сум била со тебе. (Ја прегрнува 
силно. Се слуша звукот на една граната, Бени легнува на подот, 
додека Блерта и Девојчето стојат прегрнати. Малку потоа се слуша 
детонација што е многу блиску. Куклата му паѓа на Девојчето од раката. 
Затемнување.)

  

3.
(Дневна соба од денешно време, со добар мебел и со три врати што водат кон 

други соби. Од ТВ оставен на страна се слуша реклама на емисијата „Big 
brother“ (Големиот брат.) На каучот седи Дора * актерката која го играше 

девојчето во претходните сцени * и гледа ТВ. Во собата влегува Блерта. Дора 
станува и почнува да се облекува, се доближува и ја отвора едната врата за 

да види дали малечката спие.) 
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БЛЕРТА: Спие?

ДОРА: Да. Има два часа откако спие.

БЛЕРТА: Бев загрижена да не крене температура. 

ДОРА: Не, добро беше, игравме со нејзината кукла, куклата беше сѐ, сите 
ликови. Многу е талентирана, уживавме двете, изгледа дека театарот 
ѝ е во крвта. 

БЛЕРТА: Сакам таа да биде што подалеку од театарот!

ДОРА: Како помина пробата?

БЛЕРТА: Не знам, јас сѐ уште ништо не разбирам, додека тој вели дека сѐ е 
во ред. Не знам, никогаш не сум работела на овој начин, без завршен 
текст.

ДОРА: Мене ми се допаѓа... мислам ми се допаѓа овој начин на работа... иако 
нема текст сигурна сум дека во главата му е целата драма. Но сака да 
ја развие на сцена преку актерите.

БЛЕРТА: Ти си сѐ уште млада... мислам млада актерка, и ти се допаѓаат 
експериментите, јас не сум на таа возраст за такви работи да ме 
воодушевуваат. (Блерта ѝ дава пари.)

ДОРА: Се гледаме утре на проба. (Дора заминува. Блерта безволно ја фрла 
јакната на каучот и седнува, изгледа преморено. Од ТВ се слушаат 
рекламите од неделните филмови, го исклучува ТВ. Седнува и ја прикрива 
главата со рацете. Во собата влегува Ули, ја гледа Блерта, изгледа како 
да е виновна. Блерта ја чувствува неговата присутност, но не реагира. 
Ули зема една чашка, ја полни со пијачка и седнува до неа. Блерта се 
оддалечува и потоа заминува во другата соба. Ули ја празни чашата и 
продолжува да ја гледа чашата како да бара одговор од неа. Ја треска 
чашата од земја, но не се крши. Станува и ја гази со нозе за да ја скрши, 
но сепак не се крши. Потоа ја зема и ја гледа, можеби сепак има некаков 
одговор штом не се скрши.)

УЛИ: И од камен да беше ќе се скршеше. (Почнува да ја гризе со заби, но не 
успева да отцепи дел од неа. Станува и повторно ја полни чашата, ја 
пие до крај и продолжува да ја гледа чашата. Во моментот кога сака 
да го повтори тоа што го правеше со чашата, се појавува Блерта, сега 
облечена со тренирки, изгледа многу поинаку и многу привлечно.)

БЛЕРТА: Сам ќе пиеш? 

УЛИ: Каде ти е чашата?
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БЛЕРТА: Ја скршив.

УЛИ: Блазе си ти! Мене не ми успева. 

БЛЕРТА: За да скршиш чаша потребна ти е физичка сила, не интелектуална. 
Овие работи треба најдобро ти да ги знаеш, бидејќи така пишува во 
книги.

УЛИ: И ова што го кажа е напишано во книги. 

БЛЕРТА: Како можеме ние да живееме поинаку од напишаното во книги?!? 
(Тишина.) Јас не доаѓам веќе таму. Оди сам ако сакаш. Не можам да 
продолжам веќе, за мене сево ова се претвора во тортура.

УЛИ: Кога на крај ќе се комплетира целата работа, и кога сите ќе го потврдат 
тоа што го велам јас, ќе се убедиш дека вредел сиот овој труд. Сите 
големи дела се создадени со голема пожртвуваност од авторите... И... 
и јас... хехе... јас ќе го добијам тоа што го заслужувам... титулата на 
најголемиот... затоа треба да продолжиме... 

БЛЕРТА: Не сакам. Правете вие двајца што сакате. Земете некој друг и 
експериментирајте со него. На крај пратете ми го резултатот, по 
можност напишан во форма на текст.

УЛИ: Го поканив Бени да дојде овде. (Блерта реагира.) Знаев дека ти немаше 
да прифатиш да одиме кај него, затоа му реков...

БЛЕРТА (Избувнува.): Што му рече?!?

УЛИ: Ако не дојдеме ние кај тебе до осум часот навечер, дојди ти кај нас, во 
девет часот навечер.

БЛЕРТА: Не сакам да го сретнам. Не можам повеќе.

УЛИ: Тој е најдобриот актер за таа улога, и вие двајца играте многу добро 
заедно. Имате прекрасен однос маж – жена. 

БЛЕРТА: Тоа што се случува таму во таа сала, е театар, разбираш? Претстава. 
Додека овде е мојот живот. Сакам мојот живот да го живеам вон твоите 
лудости што ти се во главата.

УЛИ: Не се лудости, и ти многу добро го знаеш тоа.

БЛЕРТА: Не знам и не сакам да знам. Не ме интересира, нема да продолжам 
со оваа претстава. 

УЛИ: Треба да продолжиме со претставата.

БЛЕРТА: Продолжи поинаку. Во првата сцена војниците нека ја убијат 
жената и нека продолжи мажот со ќерката, тие нека го продолжат 
патувањето.
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УЛИ: Би било клише за војниците да ја убијат жената и да остане мажот со 
ќерката. Видено е ова во секое дело што се занимава со војна. Потоа 
на сцена се кажува дека истата случка се случила повеќепати низ 
историјата, во други времиња... тоа го кажувам јас... „Ангелот што знае 
сѐ“.

БЛЕРТА: Разви го дејството некако како во тој филмот The road, таткото со 
неговиот син.

УЛИ: Со неговиот син?

БЛЕРТА: Да! Со неговиот син.

УЛИ: Ми недостига мотив за нешто такво. Не можам да го развијам во таа 
насока.

БЛЕРТА: Кажи „не сакам да го развијам“, не „не можам да го развијам“.

УЛИ: Кога би зависело само од мене, сигурно ќе го развиев поинаку. Но и 
самите ликови веќе имаат свој идентитет и бараат да се истера нивната 
животна линија. А и ти и тој сте придонеле многу во сето ова.

БЛЕРТА: Не, не сме придонеле воопшто, сѐ си измислил ти и само ти. Се 
постои во таа твоја глава полна со такви бесмислици.

УЛИ: Би бил најсреќниот маж на светот, кога би биле само бесмислици и тоа 
само мои бесмислици. Би бил... бидејќи јас... ти знаеш колку те сакам. 
Јас и сум најсреќниот маж на светот, само не сум најсреќниот татко на 
светот.

БЛЕРТА (Реагира растажена.): Како рече?!? Што рече?!? Што рече ти гомно 
гомносано... те прашав што рече?

УЛИ: Тоа што слушна. (Блерта му ја зграпчува чашата од раката и ја фрла на 
подот, чашата се распарчува. Мрак.)

4.
(Истиот амбиент како и во претходната сцена. Ули и Бени видно развеселени 

од пијачките се смеат на големо, Блерта седната до масата, со винското 
шише пред неа и една испразнета чаша едвај ја држи главата горе, повеќе од 

разочарувањето отколку од пијачката. Ули оди по собата како да ги мери 
чекорите, демонстрирајќи нешто пред Бени како во нем филм.)

БЕНИ: Кажи ми уште еднаш, зошто директорот ти го овозможи овој проект?

УЛИ: Прво. Му реков ако ми го покачи хонорарот, половина од парите ќе му 
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ги вратам во кеш. И ова беше понуда што не можеше да ја одбие. (Бени 
избувнува со смеење.) Второ. Му реков дека имам проект во којшто ти ќе 
играш педер. (На Бени му избувнува смеењето, се обидува да се прибере, 
но не успева.)

БЕНИ: Како?

УЛИ: Знам дека не си му по ќеиф зашто стално му се противиш, и му реков 
дека имам проект каде што тебе многу ќе те омаловажам.

БЕНИ: Уоу! Но во оваа претстава јас...

УЛИ: Му реков: на крај нашиот голем актер Бени, ќе треба да ги претстави 
неговите лични референци, ќе изнесе на сцена очигледно пред сите 
дека... дека... не му работи мандалотоо... (Почнува хистерично да се смее. 
Бени се намуртува.)

БЕНИ: Што?... 

УЛИ: Ми рече дека би било фантастично. Бидејќи проектов се развива на 
база на импровизација, што значи дека сите инвестираме, значи 
актерите треба сѐ од себе да извадат, и така ќе ги откријат сите нивни 
тајни. И твојата тајна е дека тебе „не ти работи мандалото“. Значи сета 
таа фама за тебе како „најпосакуваниот меѓу жените“ ќе испадне 
дека е само едно обично меурче... Зошто сите мислат дека тебе не ти 
работи таквото? (Седнува кај масата до Блерта. Бени се стаписува. Ули 
ја бакнува Блерта на образот и го повторува прашањето.) Зошто сите 
мислат дека тебе не ти работи курот?

БЕНИ: Кој мисли така?

УЛИ: Сите!

БЛЕРТА (Едвај станува на нозе, и почнува да оди нишајќи се.): Не сите! Туку 
само тие што се убедени дека овој им ги ебел жените... им ги ебе жените!

УЛИ: Како? Интересно! А зошто? 

БЛЕРТА (Едвај се задржува да не поврати.): Зашто се плашат... зашто се 
кукавици... зашто... (Паѓа. Никој не се мрда. Блерта едвај станува и му 
се обраќа на Ули.) Зашто ги ужаснува фактот нивните жени да не ги 
споредуваат со него. И, бидејќи не можат да ги спречат жените да се 
ебат со него, а не можат ни да се разведат од нив, полесно им е да му 
налепат нешто, нешто свое, лично што го знаат само тие... значи не му 
работи таквото... Добар кукавички начин да се избега од реалноста. 
Вака сите се раат... и тие се удобни дека нивните сакани жени не прават 
ништо лошо, зашто нему не му работи таквото... уоу каква грозотија. 
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(Почнува да повраќа. Повторно никој не се помрднува. Блерта ја трга 
прекривката од масата превртувајќи ги чашите и шишето, и на крај го 
брише лицето.) 

БЕНИ: Треба да одам! Треба да се вратам дома зашто Ема станала параноична 
со овие последниве вести и не седи сама, страв ѝ е.

УЛИ: Страв! А зошто ѝ е страв?

БЕНИ: Страв ѝ е од овие воени облаци да не нѐ обземат.

БЛЕРТА: Ема не се плаши од војната... што би било многу добро да нѐ обземе 
што побргу, ова го посакувам од сѐ срце... таа се плаши дека секогаш 
кога доцна одиш дома... го докажуваш спротивното на тоа што го 
мислат за тебе... не те... си забележал ли дека тебе Бени никој не те 
кани на вечера, разбираш, никој! Зашто страв им е да те видат тебе 
заедно со нивните жени во нивниот семеен амбиент... 

УЛИ: Освен мене!... Јас те имам покането... и те поканувам... еве сега си 
овде во мојава куќа... во мојов семеен амбиент... што значи дека не се 
плашам...

БЕНИ: Доста! Доста со овие глупости. Вие двајцата не сте добро. Видете, ако 
имате нешто меѓу вас, задржете го тоа за себе и објаснете се меѓу вас, 
ве молам не замешувајте ме и мене во вашите глупости.

УЛИ: Во „тројка“, мислам во „три агли“ глетката е поинтересна... имаш три 
гледни точки. Потоа и ти не си...

(Се отвора вратата и се појавува малечката Фјола 
поспана со нејзината кукла во раката.) 

ФЈОЛА (Триејќи ги очите.): Мамо.

БЛЕРТА (Се средува и ја зема во прегратка.) Се разбуди ангел на мама, извини 
што те разбудивме со нашата врева и бучава. Што ти е душичке?

ФЈОЛА: Сонив еден сон... беше многу...

БЛЕРТА: Смири се душо, јас сум тука.

ФЈОЛА: И на сон беше ти. Беше и тато... и чичко Бени беше... (Го гледа Бени со 
голем интерес.) Во мојот сон, ти чичко Бени беше ангел... ангел паднат 
на земја... (Бени ја прегрнува силно.) Се обидуваше да нѐ спасиш нас и 
потоа дојде еден зол човек и... 

БЕНИ: Смири се душо, тоа е само сон. Сега оди да спиеш. Оди со тато, тој ќе  
те однесе до креветот.



134 135

УЛИ (Се доближува и ја зема Фјола од рацете на Бени.): Дојди срце. Ќе ти 
раскажам една приказна за „Спасувачите на земјата“. Нема зошто да 
се вознемируваш, за тебе се грижиме сите; мама, јас и чичко Бени. 
(Влегува во собата на Фјола и ја затвора вратата. Блерта и Бени седат 
на сред соба и се гледаат. Блерта липа, Бени едвај се воздржува. Блерта 
тргнува кон Бени, Бени ѝ дава знак со рака на Блерта за да престане. 
Блерта застанува. Мрак.) 

5.
(Простор во форма на четириаголник со бетонски ѕидови како во првата 

сцена, на сред сцена има корито. Дора ги средува реквизитите и се подготвува 
за проба. Се појавува Ули гледајќи ја со голем интерес од страна. Дора не 
гледајќи го се доближува до коритото и игра како да се соблекува, потоа 

влегува во коритото како да е полно со вода. Почнува да го трие телото со 
замислената пена. Ули гледа сѐ од неговата позиција како да е воајер. Прави 

чекор напред и со нога удира едно шише кое паѓа и прави врева. Дора се плаши, 
станува на нозе и со рацете го покрива телото како да е гола.)

УЛИ: Се исплаши?

ДОРА (Сѐ уште покривајќи го телото со рацете стои во коритото.): Да. И тоа 
многу. 

УЛИ: Е, зошто?

ДОРА: Не знам. Така ми дојде некако... како да сум сама и си... и наеднаш...

УЛИ: Како да беше сама со твоето тело. Ти твоето тело добро го познаваш, 
нели? И ова твое познавање те натера да веруваш дека си гола...

ДОРА: Токму така... навистина поверував дека сум сама и...

УЛИ: Да не ја слушнеше вревата што те уплаши што ќе правеше? Мислам 
како ќе продолжеше со твоето дејство?

ДОРА: Ќе продолжев да се бањам „замислувајќи“ и...

УЛИ: И?...

ДОРА: Потоа ќе се облечев и... 

УЛИ: И?...

ДОРА: Ќе ве чекав вас за да ви ја кажам оваа моја идеја за една можна сцена.

УЛИ: И... што се случува во оваа можна сцена?

ДОРА: Мислев дека ликот на девојчето... по сето она што го преживеала сака 
да се избања.
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УЛИ: Сакаш да кажеш, „сака да се исчисти“ од тоа што ѝ се случило и 
преживеала?!?

ДОРА (Со нелагодност.): Да... таа навистина има потреба да се исчисти. 
Миејќи го... чистејќи го телото мисли дека може да го оттргне од себе и 
тоа што го преживеала.

УЛИ: Во театар ова и може да е логично, но дали вака се случува и во животот? 
(Тишина. Девојката ја крева едната нога да излезе од коритото. Ули ја 
спречува враќајќи ѝ ја ногата во коритото. Со раце ја допира за рамо 
и ја врти во место испрашувајќи ја.) Кога треба луѓето да се бањаат, 
пред секс, или по секс? (Девојката се стаписува, не одговора. Нејзиното 
двоумење преминува во целосна конфузија, станува како парализирана. 
Едвај зборна.)

ДОРА: Мммислам п...

УЛИ: Ппппп....

ДОРА: После...

УЛИ: Не!

ДОРА: Пред да имаат...

УЛИ: Не!

ДОРА (Збунета.): Е, како тогаш?

УЛИ: Ако те видам во наполнето корито со вода... и пената што те покрила, 
како ќе го читам тоа, дека си имала секс, или дека се подготвуваш за 
секс?

ДОРА: Не знам!

УЛИ: Едно исто дејство а се чита различно. Ако се подготвуваш за секс, 
тогаш само се бањаш. Ако си имала секс, тогаш се прочистуваш.

ДОРА: Мојов лик е девојка од 15 години и не размислува до таа мера, таа 
едноставно сака да се исчисти...

УЛИ: Да се исчисти од нешто нечисто!?!

ДОРА: Да!

УЛИ: Се случува ли така и во животот? Може ли да се прочисти човек само 
со едно бањање од нешто што го гризе однатре, од некој грев?

ДОРА: Не знам... можеби!

УЛИ: Кога го напушти дечко ти, отиде дома, се истушира... и сета негова 
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љубов отиде во канализацијата заедно со водата што го изми твоето 
тело?

ДОРА: Не!

УЛИ: Е, како тогаш?

ДОРА: Тој ме напушти! 

УЛИ: Аха! Значи мислиш дека тој ја отстранил твојата љубов со еден туш?

ДОРА: Не верувам.

УЛИ: Зошто не веруваш?

ДОРА: Зашто јас... уште го сакам! 

УЛИ: Е, како може да сакаш некого што те напуштил? Што те фрлил како 
марамче полно со негови мрсули? Те оставил на сред пат како парче 
најлон што го дува ветер таму-ваму? Како?

ДОРА: Не знам! Се мразам себеси за ова, но повторно... го сакам.

УЛИ: Се надеваш дека ќе ти се врати?

ДОРА: Не.

УЛИ: Значи ти не сакаш да се прочистиш од љубовта што ја имаш кон него. 
Би сакал и јас да бев во неговата улога. Да ме сака некоја и кога ќе ја 
напуштам, и ретко... не, никогаш не мислам за неа... (Молк.) Значи во 
оваа сцена Девојката се бања во корито. Каде се Блерта, Бени и Ули?

ДОРА: Тие не се во оваа сцена... доаѓаат откако Девојката...

УЛИ: Мислиш, да имаш своја интимна сцена... ОК... мислиш дека треба да си 
гола...

ДОРА: Не! 

УЛИ: Девојче кое ги видела родителите убиени и масакрирани, не може да 
мисли на тоа како изгледа... таа едноставно...

ДОРА: Во подрумов нема вода... 

УЛИ (Брзо излегува од сцената и се враќа со две кофи вода.): Вода може да 
донесе Бени со кофи... ( Ја истура водата во коритото.) 

ДОРА: Мислам дека Девојкава чистењето го прави така „замислувајќи го“... 
„беспредметно дејство“... таа се прочистува така духовно... и... 

УЛИ: Водата на сцената ќе ѝ дава повеќе живот. И... му верува ли Девојчево 
на Бени.
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ДОРА: Да. Многу. Дури и го чувствува за многу близок како да ѝ е вистински 
татко. 

УЛИ (Вика.): Не!!! (По малку.) Да... Девојчето му верува нему, но тој не е за да 
му се верува. Тој ќе ја силува неа! Во една таква сцена кога Девојката 
симболично се бања. Тој доаѓа кај вратата и ја гледа. (Почнува да ја 
игра улогата на Бени.) Ја гледа, иако таа е облечена, нему му изгледа 
како да е гола. Долго време што тој немал... мислам и пред да почне 
војната тој со Блерта немале многу... мислам односите им биле ладни. 
И одеднаш овде, во овој миг, тој чувствува силна топлина. И извор на 
оваа топлина е една млада и невина девојка што се бања среде никаде. 
И се доближува. Ја допира. (Дора реагира на неговиот допир, тој со знак 
ѝ укажува дека треба да ја прифати играта.) И... ја бакнува. Ја бакнува 
силно додека и девојката не му го врати бакнежот. (Дора се обидува 
да се одбрани, но тој е веќе обземен, не се воздржува, Дора успева да се 
извлече од неговата прегратка, и излегува од коритото гледајќи го Ули со 
страв и восхит. Ули ја продолжува сцената како Дора да е во коритото.) 
Девојчето се обидува да му се спротивстави, но тој знае дека тоа е само 
нејзина игра. Таа на тоа место се спремаше за него, го чекаше него да 
ја усреќи. Ја соблекува... ѝ ја кине облеката и ја... легнува долу... и (Сите 
дејства што ги говори и ги игра. Неговиот глас се менува во од, со темни 
крикови на Дора. Движењата му се неконтролирани, почнува да ја удира 
водата во коритото, како да ја удира Дора. Одеднаш престанува, и мирно 
ја гледа Дора.) Како ти изгледа оваа сцена? Ќе биде фантастична сцена, 
малку сум љубоморен што оваа сцена ќе ја играш со Бени. Би сакал јас 
да ја играм оваа сцена, зашто јас... така ја чувствувам подлабоко оваа 
сцена. 

ДОРА (Стравот ѝ е изгубен, таа е веќе само восхитена.): Навистина многу 
убаво... ќе биде шокантна сцена. И јас ќе бидам тука некако како 
Шарлотa Кордеј... во коритото на Мара Сад, но во оваа ситуација 
како жртва. Можам да имам со себе и еден нож, и додека се бориме 
во коритото јас... го убивам во коритото. И коритото ќе се наполни 
со неговата крв. Ми се допаѓа, многу ми се допаѓа. Ми се допаѓа што 
улогата на Девојката се надополнува со уште една ваква траума, 
можеме и да ја менуваме возраста на Девојката, да речеме поминало 
време и Девојката е некаде 17-годишна. Уа! Ќе биде фантастично. Ми 
се допаѓаат ваквите сцени каде што има многу адреналин и актерот се 
чувствува дека прави нешто онака ... надвор од орбитата!...

УЛИ: Со ножот би било клише. Подобро е вака, Бени ја силува Девојката 
и бидејќи е обземен и не може да се воздржи, ја убива удирајќи ѝ 
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ја главата во коритото, така и коритото ќе се наполни со крвта на 
Девојката. Ја познавам женската психологија. Знаев дека ќе ти се 
допадне... За една ваква сцена заслужувам еден бакнеж од тебе, нели? 
(Дора му се доближува и го бакнува во образ.) Ова бакнеж ли е? (Дора го 
доближува своето лице до него. Ули ја подига и ја внесува во коритото. Се 
слуша смеењето на Дора и Ули.)

(Мрак.)

6.
(Простор во облик на четириаголник со бетонски ѕидови како во петтата 

сцена, на средина има корито. Ули се обидува да избрише нешто во 
внатрешноста на коритото, не успева. Дора од страна само го гледа како 
хипнотизирана. Излегува од сцена и се враќа со два пластични бидони од 

по 10 литри вода што се купуваат по маркетите, почнува да ги истура во 
коритото. Изгледа како да е во паника. Се појавува Бени и го гледа, облечен е 

во костимот од 2 и 3 сцена. Ули го чувствува неговото присуство и преминува 
во сигурност демонстрирајќи го тоа.)

БЕНИ: Зошто ја полниш со вода?

УЛИ: За да биде пореално.

БЕНИ: Што да биде пореално?

УЛИ: Сцената меѓу тебе и Девојката. 

ДОРА: Ќе имаме многу добра сцена. Ули ми ја објасни целата сцена. Едвај 
чекам да почнеме да ја пробаме. 

БЕНИ: Не сме разговарале за сцената меѓу мене и Девојката, не знам дека 
треба да имаме таква сцена. По сцената кога таа „ја игра“ нашата ќерка 
таа се повлекува и не се појавува веќе... треба да разговараме како ќе го 
развиеме односот меѓу мене и Блерта. 

ДОРА: Не! Девојката е многу важна, не може... одеднаш да ја снема во 
претставата!

УЛИ: За да имаме еднаков однос меѓу Бени и Блерта треба малку да го 
извалкаме Бени. Не може да има однос ако тој е толку добар, толку 
чист, разбираш? Ако таа е извалкана и тој е толку чист не може да 
има интеракција меѓу нив. Треба и тој да ја покаже неговата темна 
страна. Нешто што го криел длабоко во себе. Затоа и го подготвив ова. 
(Покажува кон коритото.)
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БЕНИ: За што?

УЛИ: Ова е арената на гревот на Бени. Тој овде ќе ја претстави неговата 
димензија на... нешто како...

ДОРА: Како кај „Marquis de Sade“ јас ќе бидам Шарлота Кордеј, но без нож, 
зашто ножот би бил клише. Ти се допаѓа? Мислам дека треба оваа 
сцена да ја пробаме сами, за да ја развиеме интимноста меѓу нас.

БЕНИ: Не ми се допаѓа! Не сакам да навлегувам во такви ситуации. Нема 
тука никаква интимност.

УЛИ: Страв ти е да се впушташ во такви ситуации?

БЕНИ: Види... јас гледам дека имаш проблеми со развивањето на претставата. 
Не знаеш како да ја развиеш понатаму, зашто си ја ставил војната 
како околност и таа ти ја задушува претставата. Не можеш да правиш 
театар ако најтрогателната драма се случува на улица. Какви ужаси 
можеш да претставиш на сцена ако ужасите што луѓето ги гледаат на 
улица се...

УЛИ: Овие теории си ги слушнал од твојот професор, добро ги знам овие 
теории, но ти велам дека тие што ја изнеле оваа теорија збореле 
без врска. Тие немале одговор за војната што ги зафатила и ваделе 
кукавички теории, предавајќи се пред „уличните ужасии“, не можеме 
да „правиме театар, зашто вистинскиот театар се случува на улица“. 
Ха! Карактеристика на кукавици што се предаваат на пречките, 
прикривајќи ја нивната неумешност. Уметноста е „мимесис“ на 
животот... на природата. Вака вели Аристотел. Значи ние можеме да 
претставиме на сцена нешто што сме доживеале и сме виделе како 
директни сведоци, нешто што нè трогнало или ни предизвикало 
хормонални нарушувања, имаме легитимно право да го претставиме 
на дело, за гледачите да извлечат поуки. На сцена злото треба да се 
доживее, не може да им се објасни со зборови, со текст, со дијалог, 
туку со дејство. На ТВ гледаш вести за некое убиство, за сериски убиец 
што убил многу луѓе, и веста овде завршува, во театар треба да се 
занимаваш со умот на тој сериски убиец, каков живот имал, каде е 
изворот на тоа што го мотивирало за да го стори тоа што го направил... 
разбираш... Затоа во оваа сцена ти... Бени ќе го силува 15-годишното 
девојче.

БЕНИ: Нема да го направам. 

ДОРА: Ќе ја направиме сцената, и тоа многу добро. Те молам за мене барем 
да ја пробаме. 
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БЕНИ: Не можам да...

УЛИ: „Не можам“... ова ретко го слуша човек од Бени, најголемиот актер 
на нашите сцени. Се плашиш од нејзината возраст? Не секирај се, таа 
игра улога на 15-годишна, додека таа е дваесет и... и не ѝ е незгодно да 
ја одигра сцената како што треба, знам јас. До сега таа има поминато 
неколку типови кои можат да бидат поразвиени од тебе, мислам, не 
интелектуално... Не грижи се, сѐ ќе биде совршено, нејзе нема да ѝ биде 
ништо, ти велам јас. Дора е талентирана актерка, и во оваа сцена ќе ја 
претстави силата на своите емоции. (Дора се смее.)

БЕНИ: Не! (Тргнува да си оди.)

УЛИ: Чекај. Да ти објаснам како ќе се развие сцената. Во оваа сцена, девојката 
се наоѓа во корито и се бања. Ти доаѓаш кај вратата и ја гледаш (Почнува 
да ја игра улогата на Бени.) Ја гледаш, иако таа е млада, значи дете, 
тебе ти изгледа како да е девојка која ти недостигала. Поминало долго 
време како си немал... мислам и пред да почне војната ти и Блерта 
сте немале многу... мислам односите ви биле ладни, бидејќи ти си 
мислел дека Блерта секогаш кога спиела со тебе мислите ѝ биле кај 
некој друг, кај некој што повеќе ја задоволувал... и одеднаш овде, во 
овој миг, ти чувствуваш силна топлина што ти го обзема целото тело. 
И оваа топлина извира од една млада и невина девојка која се бања 
среде никаде. Тоа е нешто што си очекувал да го почувствуваш, нешто 
што може да се прочита само во книги. Ѝ се доближуваш... Ја допираш. 
(Замислувајќи ја игра цела сцена. Во меѓувреме од страна се појавила 
Блерта и ја гледа цела оваа перверзна сцена.) Таа отпрвин се противи, 
како да не сака да ја допираш и бакнуваш, но потоа, ти ја бакнуваш 
силно и таа се предава, бидејќи и таа доживува нешто за првпат... и... 
ти го возвраќа бакнежот. (Влегува во коритото прскајќи се со водата 
од коритото што веќе е црвена како крв.) Бакнежот ти го возвраќа, 
но продолжува да ти се противи... те удира со рацете... но ова не те 
обесхрабрува... напротив те охрабрува... ја бакнуваш силно додека не 
ти го возврати бакнежот... иако продолжува да ти се противи... но сега 
веќе знаеш дека тоа е само нејзина игра. Таа се подготвуваше за тебе, 
те чекаше тебе да дојдеш и да ја усреќиш. Цел живот чекала да ѝ се 
случи едно такво доживување... да биде жртва... што би ја направила 
неа забележана, значи одбрана... тоа на жените им се допаѓа... и 
ти ја соблекуваш... ѝ ги кинеш алиштата и ја... седнуваш долу и... (Ја 
забележува Жената и престанува. Но егзалтацијата не му престанува, 
излегува од коритото, водата / крвта му капе по телото.) Ова ќе биде 
клучната сцена во нашата претстава. Бени ќе го силува Девојчето.
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БЛЕРТА: Ти не си за на лекар, за на оџа си. Сосема си се мрднал. 

(Мрак.)

 
7.

(Простор во облик на четириаголник со бетонски ѕидови како во петтата 
сцена, на средина коритото. Блерта и Бени седат на столовите странично. 

Ули се движи по просторот.)

УЛИ: Ова ѝ се случува прв пат, никогаш не доцнела на проба.

БЛЕРТА: Можеби уште се спрема за сцената и заборавила колку е саатот!

УЛИ: Можеби! Нејзе ѝ се допадна сцената и сигурно се спремала. 
Младите актери ни носат еден нов систем на работа во нашите 
театри. Студиозниот систем... Истражувачкиот систем, што другите 
генерации...

БЕНИ: Си одам јас, не сакам да се дрндам со таа сцена и можеби... не, ќе ја 
напуштам претставата. Продолжи ја со некој друг актер постудиозен. 

(Тргнува да излезе. На влезот застанува, пред него стои Инспекторот.)

ИНСПЕКТОРОТ: Добар ден. 

БЛЕРТА: Добар ден. 

ИНСПЕКТОРОТ: Може да влезам? Инспектор сум за крвни деликти, имам 
неколку прашања во врска со еден случај... (Го разлистува блокот за 
забелешки.) Што требало да се случи овде. Вие овде подготвувате 
претстава под наслов „Бегство“?

БЕНИ: Да! 

ИНСПЕКТОРОТ: Добро, многу добро. И во оваа претстава кој го игра Мажот?

БЕНИ: Јас!

ИНСПЕКТОРОТ: Додека вие госпоѓо ја играте Жената, во претставава е и 
вашата ќерка... нели?

УЛИ: Не! Во претставата ќерката е почината и се претставува преку една 
кукла.

ИНСПЕКТОРОТ: Но имате една друга девојка во претставата?... (Го прелистува 
блокот за забелешки.) Дора се вика!

УЛИ: Да, таа е млада актерка, штотуку дипломирала и игра една друга 
девојка...
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ИНСПЕКТОРОТ: Што ѝ се случува на Дора во претставава?

УЛИ: Нејзе ништо! Впрочем нејзиното семејство е убиено, мајка ѝ ја силувале 
и потоа ја убиле заедно со татко ѝ, таа има голема траума и... не зборува 
веќе... всушност зборува, но така несфатливо... блада!... Ние ја чекаме 
Дора, секој миг треба да стигне.

ИНСПЕКТОРОТ: Дора нема да дојде.

УЛИ: Како нема да дојде?

ИНСПЕКТОРОТ: Затоа што е на друго место, јас знам каде е таа. 

УЛИ: Што ѝ се случило на Дора? 

ИНСПЕКТОРОТ: Зошто мислите дека нешто можело да ѝ се случи? 

УЛИ: Кога еден Инспектор вели дека актерката што треба да биде на проба, 
нема да дојде, бидејќи е на друго место и дека тој знае каде се наоѓа, 
веднаш помислуваш на неговата професија Инспектор за крвни 
деликти, ете затоа. Сега може ли да ни кажете каде се наоѓа нашата 
талентирана актерка? 

ИНСПЕКТОРОТ: Во болница, на ургентно.

БЕНИ: Што ѝ се случило, болна ли е?

ИНСПЕКТОРОТ: Во тешка состојба е. Ја нашле на улица раскрвавена. 
Силувана е, и тепана е многу. Во кома е. 

БЛЕРТА: Ха! Во какво време живееме, о Господи!

ИНСПЕКТОРОТ: Сѐ уште ништо не знаеме, но таа во болница само малку 
зборнала и спомнала некои имиња.

УЛИ: Имиња?

ИНСПЕКТОРОТ: Едно име споменала неколку пати.

УЛИ: Кое име?

ИНСПЕКТОРОТ: Ули!

УЛИ: Јас сум Ули. Но, што треба да значи тоа?

ИНСПЕКТОРОТ: Споменала и едно друго име, некојси Бени, актерот.

БЕНИ: Како го споменала?

ИНСПЕКТОРОТ: Сѐ уште не знаеме. Затоа дојдов овде вас да ве прашам.

БЕНИ: Ние ... јас немам ништо со нејзината состојба.   
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ИНСПЕКТОРОТ: Во нејзината изјава, таа вели дека ја силувале... и тепале...
(Бени и Блерта стаписани се гледаат меѓу себе.) Според изјавава... таа 
вели дека е силувана овде на ова место и токму во ова корито. (Се 
доближува до коритото и ја гледа црвената вода.) Еве сѐ уште има траги 
од нејзината крв. Констатирани се тешки телесни повреди и рани на... 
сѐ уште е во тешка состојба.

УЛИ: Не, не е крв, туку вода со црвена боја. (Кон Бени и Жената.) Гледате 
како уметноста му претходи на животот? Кога јас зборувам вие ми 
велите дека сум се мрднал и дека не сум за на лекар ами за на оџа... 
(Кон Инспекторот.) Господине Инспектор, оваа сцена за која зборувате, 
сѐ уште не се случила во претставата... тоа и им го кажував на моиве 
актери, за тоа како би било во претставава да имаме една таква сцена. 
Но нашиот голем актер, не сакаше да ја проба оваа сцена бидејќи имал 
емоционални проблеми со такви сцени... дека не... а сега пак сѐ ми е 
јасно. (Кон Бени.) Ти немаш проблем да ја одиграш сцената, туку проблем 
ти е да ја повториш истата. Си имал проблем со репризирањата...

БЕНИ: Што зборуваш?!? Што зборуваш вака, ти си луд.

УЛИ: Е, навистина, луд сум зашто мислев дека оваа сцена ја создавам за 
првпат, а сега гледам дека во мојава лудост јас сум создал сцена што 
веќе се случила. Затоа ти се противеше, „не сакам да навлезам во такви 
ситуации“!?! Си се покајал за тоа што си го сторил?

БЕНИ: Не зборувај глупости. За ова што го велиш, јас слушнав од тоа што 
ти ми го опиша како сцена која сакаш да ја вметнеш во претставата. 
Господине Инспектор, барам да се соочам со Дора, и да ја објасниме 
оваа работа.

ИНСПЕКТОРОТ: Се разбира. Но треба да почекаме додека таа се соземе, во 
тешка состојба е под надзор на лекарите. (Блерта која за сето време 
била како стаписана, почнува да се движи по сцената со тешки чекори. 
Се доближува до Инспекторот.) 

БЛЕРТА: Чекај малку. И ти си дел од неговата игра? Колку ти платил да ја 
одиграш улогата на Инспекторот, кажи. Кажи колку те платил, зашто 
вие надворешните актери ем ги бирате проектите ем добри хонорари 
земате, додека ние што сме на плата обврска ни е да играме и кога не 
ни се допаѓа претставата. Колку те платил?

ИНСПЕКТОРОТ: Не ве разбирам. Јас сум Инспектор во секторот...

БЛЕРТА: Затни ја муцката! Гомно од инспектор си ти, разбра. И ти си едно 
лајно како овој овде, што се обидува да направи претстава, исцедувајќи 



144 145

им ги душите на пријателите и на жена му. Не би ме зачудило ако и 
неговата ќерка ја стави во некоја грозна ситуација само со цел за он 
да доживее малку ужас, за потоа да го вметне тоа во неговата посрана 
претстава. (Кон Ули.) Сум ти кажала дека ова дело е едно твое големо 
срање. И не сакам да сум дел од ова гомно, вие ако сакате продолжете 
да пливате во вашите лајна. Јас си заминувам, и не си заминувам само 
од оваа претстава... туку си заминувам и од тебе... ова требаше да го 
сторам многу одамна. 

УЛИ: „Бегство“ ова е „Бегство“ не заминување, ти не заминуваш од мене, 
туку ти „БЕГАШ“. Ваков наслов има претставата. Гледаш, дојде до 
моментот што и требаше да се случи во претставата. Ти бегаш од мене 
за да се вратиш во неговите прегратки...

БЛЕРТА (Заканувајќи се.): Во чии прегратки? (Инспекторот почнува да 
забележува нешто во неговиот блок.) Ти затвори го тој смрдлив блок 
да не ти го дадам да го изедеш, овој нема потреба од асистент за да 
му го напише дијалогот, може добро да го запамти, има слоновско 
паметење... Во чија прегратка рече? 

УЛИ: Не е потребно да споменуваме имиња, се знаеме.

БЛЕРТА: Да беше вистински маж, можеби ќе немаше потреба да мислиш 
дека ќе се вратам во нечија прегратка. 

ИНСПЕКТОРОТ: Госпоѓо. Изгледа вие актерите имате обичај вака да си се 
третирате меѓусебно, но јас сум овде на задача. И мојата задача е да 
откријам што ѝ се случило на Дора на ова место и во ова корито. (Ја 
вади значката и им ја покажува на Бени, Ули и Блерта. Блерта ја гледа 
со презир.) 

БЛЕРТА: Порачал и специјални ефекти за сѐ да изгледа реално, како во 
животот. Значи ти не си актер што...

ИНСПЕКТОРОТ: Не.

БЛЕРТА: И си вистински Инспектор.

ИНСПЕКТОРОТ: Да. (Бени се доближува до коритото и ја допира црвената вода. 
Ули го гледа сомнително.) Ве молам не допирајте ништо, ова е местото 
на злосторот. Ова е блокирано место додека не завршат истражните 
дејства врз сите, сите докази за злосторот. (Вади мобилен телефон и 
повикува еден број.) Може да влезете. (Мрак.)



146БЕГСТВО

8.
(Истиот амбиент како во 3 и 4 сцена. Седнати на маса се Блерта и Ули 

еден спроти друг. Вечераат. Масата е цела со чинии и оброци, се забележува 
свеќникот насред маса со запалени свеќи. Блерта само гребе со виљушката во 
чинијата, додека Ули јаде со голем апетит и одвреме - навреме, погледнувајќи 

ја Жената.)

УЛИ: Веќе подолго време не сум се почувствувал вака за вечера, навистина 
сѐ е совршено. Ти се допаѓа? (Блерта не реагира.) Земи целер и морков, 
здрави се и содржат силни антиоксиданси за прочистување на 
отровите од организмот. (Си ја полни својата чаша со вино и пие.) 

БЛЕРТА: Не можам да продолжам понатаму. И овде антиоксидансите не 
можат да помогнат. Многу сум отруена...

УЛИ: Имав дванаесет години кога помислив дека не можам да продолжам 
понатаму со мојот живот зашто... се отрув за првпат, но не со храна!... 
Со семејството бевме на одмор во едно планинско село. Беше како во 
приказните што сум ги прочитал во книги. Длабоко ја почувствував 
природата и сѐ што природата дала за човек да се почувствува вреден. 
Таму во тоа село сретнав едно девојче. Имаше десет години. Петнаесет 
дена седевме таму, а јас само 60 часа во тие петнаесет дена, не бев со 
неа, се викаше... Манушаќе (Виолета.).. и беше како цвеќето со тоа име. 
Петнаесетиот ден се оддалечивме толку многу од селото што дури 
заборавивме дека селото беше погранично, се качивме на една цреша 
и броејќи ги црешите што ги јадевме си ги кажавме сите наши желби 
за животот кога ќе пораснеме, и двајцата имавме многу желби, и сите 
желби беа дел од тоа што го чувствуваме двајцата, да сме заедно 
засекогаш... доцна навечер нѐ притвори полицијата со изговор дека сме 
сакале да избегаме во Албанија. Нѐ донесоа врзани во селото, стана 
голем неред, татко ѝ ја затвори дома и ѝ забрани да излегува од дома 
цела недела, а татко ми за првпат ме истепа. Ме истепа лошо, со кабел 
од пегла, јас плачев, многу плачев, не од ударите што навистина ме 
болеа, туку поради тоа што со Манушаќе не успеавме да се договориме 
колку деца ќе имаме, и... врескав „не можам сам“... „не можам сам да ги 
направам моите идни деца, ми требаш ти... ми требаш ти за да станам 
татко“... утредента се вративме во градот. Никогаш веќе не го видов 
нејзиното лице. Мислев дека никогаш повеќе нема да љубам некоја 
друга, иако тогаш тоа што го чувствував за неа не го разбирав како 
љубов. Ми изгледаше малку, ако се што чувствував да го именувам со 
„љубов“... Кога и да седневме да јадеме мајка ми ми велеше „јади моркови, 
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ти го прочистуваат телото од отровите“. Многу моркови сум изел, но 
телото не ми се прочисти. Можеби дека тоа што го чувствував не беше 
отров, нели?!? Не може да е отров тоа што го чувствуваш за некого. И 
чувствата не можеш да ги отстраниш со лекови или терапија... Ти!... Ти 
беше најдобриот лек, кога те сретнав тебе... всушност, кога почнав да 
мислам за тебе... почнав да ја заборавам неа... ти ме исчисти од неа...

БЛЕРТА: Би сакала никогаш да не те сретнев. 

УЛИ: И јас би сакал никогаш да не ја сретнев неа... но еве... така се случи... 

неизбежното не може да се избегне...

БЛЕРТА: И на неа се сети токму вечерва!...

УЛИ: Не знам ни како се сетив!... 

БЛЕРТА: Што ќе се случи со Бени?

УЛИ: Не знам. Јас мислам што ќе се случи со претставата. Со мислите сме во 
спротивни насоки!

БЛЕРТА: Воопшто не ме интересира таа твоја претстава. Не сакам ни да 
чујам ништо за тој твој експеримент. 

УЛИ: Јас не те интересирам? Според полицијата јас и Бени сме главните 
осомничени за злосторството врз Дора. Ти што мислиш?

БЛЕРТА: Што да мислам?

УЛИ: Кој од нас е виновникот... криминалецот? Немаш твои сомненија?

БЛЕРТА: Да, имам мои сомненија.

УЛИ: Тоа го сторил тој, нели?

БЛЕРТА: Тој не го сторил тоа...

УЛИ: И ти си сигурна за ова? 

БЛЕРТА: Да сигурна сум! 

УЛИ: Тој така ти рече?

БЛЕРТА: Да!

УЛИ: Чудно, колку се грижиш за него! Ти си му поблиска од жена му!

БЛЕРТА: Не трескај глупости! 

УЛИ: Јас трескам глупости! Јас сум луд што напишав сцена за силување што 
му се случува на еден лик, и истото ѝ се случи на актерката што треба 
да го игра тој лик. Јас сум луд, јас, кој сум го врзал животот со жената 
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што ја сакам, и токму таа жена, која не е луда, не само што нема ни 
трошка љубов кон мене, туку и се обидува да го спаси својот љубовник, 
правејќи ме мене главниот осомничен. Значи јас сум единствениот 
луд во оваа ситуација. Ти си потполно нормална, јас сум овде лудиот... 
можеби и сум луд штом сѐ уште чекам овој наш брак да почне да 
функционира?!? 

БЛЕРТА: Што да функционира?

УЛИ: Не знам, но ако се случи ќе почувстувам.

БЛЕРТА: Тебе рецепторите за чувствување одамна ти се исушени.

УЛИ: Јас чекам, што значи дека и може да се случи!

БЛЕРТА: Што да се случи?

УЛИ: Јас како твој маж не те обвинувам за твојата афера со Бени! Напротив, 
те разбирам! Мислиш дека тоа е малку од еден маж? Не, воопшто не е 
малку! Но ете, не те обвинувам. Но како твој режисер, не можам да го 
прифатам твоето отсуство во претставата. 

БЛЕРТА: Што? Што треба да правам јас во тоа гомно од претстава што ти го 
имаш во главата?

УЛИ: Ни повеќе ни помалку од ова што го правиш сега! Се гледаш себеси 
каква си, со која енергија зборуваш, ваква треба да бидеш и на сцена. 
Со овој наплив на емоции. Кога си ваква... си и многу... така... тоа мене 
многу ме возбудува... 

БЛЕРТА: Ох, колку би сакала да сум невидлива, да не постоев, да не бев 
родена воопшто... да не!... Ти навистина си луд!

УЛИ: Блерта, јас сум луд, навистина сум луд, штом толку многу те сакам.

БЛЕРТА: Не биди патетичен! Не ти личи.

УЛИ: Тебе да. Тебе сѐ ти личи. Сѐ уште мислиш само за себе! Забораваш 
дека си мајка, дека имаш дете што си го донела на овој свет... Или да не 
отиде тоа да му го кажеш?!?

БЛЕРТА: Што да му кажам?

УЛИ: Дека ќе се грижиш за детето, за ќерката. Ова сигурно го смирило, 
зашто родителот повеќе се грижи за детето отколку за себе...

БЛЕРТА: За што зборуваш?

УЛИ: За Фјола. За детето твое и... ова најмногу ме болеше, што ти ја навреди 
мојата интелигенција... (Молк.) Јас знам дека сум стерилен, имам и 



148 149

потврда од лекар. „Може во младоста си мастурбирал многу и затоа...“ 
така ми рече насмевнувајќи се. Ѝ направив крвна анализа на Фјола 
кога беше болна... сакав само да знам чие дете одгледувам... и така... 
знаев дека со Бени имавте претходна врска... но сметав дека... не 
знаев дека ти ќе сметаш дека со мене ти е подобро да се омажиш... јас 
сум режисер, а режисерите им се потребни на малку талентираните 
актерки за да се развиваат во кариерата... ова го знаев... знаев дека тоа 
ваше романтично љубовче ќе заврши и ти ќе се обидеше да го изградиш 
својот живот... и јас сакав да сум таму некаде во твојот живот... се 
надевав дека ти ќе успееше сѐ да фрлиш зад себе и да се фокусираш во 
своето семејство... а јас повторно ќе бев таму некаде... некаде во твоето 
семејство... но не знаев дека ќе ја продолжиш врската со него и откако 
тој ќе се ожени... се надевав дека во најмала рака тој ќе прекинеше... и 
ќе го изградеше својот живот со своето семејство... без тебе... но не... 
ти освен што продолжи да се ебеш со него одлучивте да направите и 
дете... и јас да ви го израснам детето... јас и тоа го прифатив! Прифатив 
да ја израснам Фјола како мое дете, најпосле тој ти даде нешто што јас 
не можев.

БЛЕРТА: Тоа не е точно!

УЛИ: Сигурна си во тоа?

БЛЕРТА: Да, тоа е само уште една твоја интрига што си ја имаш створено во 
таа твоја глава која некогаш се втурнува во таа претстава а некогаш се 
враќа во животот. Ти... ти... тебе ти е потребно да се лечиш.

УЛИ: Јас зборувам за Фјола, нашата ќерка која во своите дамари нема моја 
крв. Тоа е факт што е верифициран од медицинска лабораторија. Нема 
тука никаква претстава. Јас раснам нечие дете. И се разбира дека 
првото сомнение е врз твојот љубовник. 

БЛЕРТА: Дете сакав јас... јас сакав дете... само детето можеше да ја исполни 
празнината што ме печеше тука (Се удира по градите.) Само едно дете 
можеше да ме спречи да не те напуштам тебе, да не го напуштам овој 
град, оваа држава и овој свет!

УЛИ: А зошто, срце? Тукутака, сакаше да родиш негово дете?

БЛЕРТА: Детето не е негово, тоа е мое дете. Сакав да... почуствувам како се 
создава нов живот во мене... сакав да видам што е тоа што жената ја 
прави мајка... бидејќи токму поради тоа ние жените имаме матка... тој 
микрокосмос на создавање живот... сакав да видам видам бебе чијшто 
живот е зачнат во мене... сакав да видам дали ќе биде исто такво 



150БЕГСТВО

како што ќе го чувствував во времето кога беше внатре во моето тело. 
Разбираш, сакав да видам... 

УЛИ: Сакаше да видиш?!? Душичке, па ти си актерка! Не можеше тоа да го 
замислиш?!? 

(Мрак.)

 

9.
(Болничка соба. Дора лежи на креветот со кабли околу лицето. Лесно дише. 

До неа е седнат Бени. Вџашено гледа во Дора, сака да примети знак дека таа 
може да го слушне.)

БЕНИ: Дора, не предавај се. Треба да оздравиш што побргу и да го прекинеш 
ово лудило. (Зад него се појавува Ема. Таа со лесни чекори преоѓа од 
другата страна на креветот.) Ема! Што бараш ти овде?

ЕМА: Дојдов да видам која е таа актерка што те натера да сториш такво 
злосторство.

БЕНИ: Ема немој... 

ЕМА: Значи, сѐ било лага. Меурче што го снема со првото ветренце. 

БЕНИ: Не! Не е така. 

ЕМА: А како е? Да не било нешто вистинито во нашиот брак, да не случајно 
си ме љубел некогаш?

БЕНИ: Јас те сакам, треба да ми веруваш. Ема, сѐ измислил тој! Сѐ измислил 
во својата глава за да направи претстава. Ние сите сме само ликови во 
неговата драма. Тој е луд, налудничав. Нема да престане додека...

ЕМА: Додека?!?... Што? 

БЕНИ: Додека не нѐ уништи сите. Тој се храни со нашето патење, затоа нѐ 
измачува. 

ЕМА: Дојдов само да ти кажам дека мене никој не ме измачува, и никој не се 
обидува да ме уништи, освен тебе. Ти си тој што направи да се гадам 
од себеси... значи... ти секогаш... секогаш... си мислел на оваа... кучка!... 

БЕНИ: Не!   

ЕМА: И очекуваш да ти верувам? Сега ми се јасни сите тие ноќи што доаѓаше 
доцна дома... сега ми е јасно кај си бил и што си правел! 

БЕНИ: Ти треба да чекаш Дора да излезе од оваа ситуација и потоа сѐ ќе се 
расчисти. 
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ЕМА: И што треба да сторам потоа? Да ѝ се извинам на девојката што мажот 
ми ја силувал, или да не сакаш да разговарам со нејзините родители. 
Можам да им речам дека актерите се такви, влегуваат длабоко во 
улога и не знаат што прават. Непредвидливи се. 

БЕНИ: Кога ќе се разбуди Девојката, мислам кога ќе проговори таа, сѐ ќе се 
разјасни. Таа ќе каже дека јас сум невин. 

ЕМА: Да не мислиш дека на неа ѝ се допаднало тоа што си ѝ го направил и 

затоа и ќе те одбрани, надевајќи се дека ќе ја повторите и друг пат истата 
сцена во коритото. (Од ташната вади еден весник и го удира од масата. 
Бени го чита насловот без глас.) „Коритото на гревот“.

БЕНИ: Вака изјавил тој по медиуми, тој го наместил сето ова само за да... ги 
оттргне сомненијата од него. 

ЕМА: Да ви се одмазди!

БЕНИ: Да! 

ЕМА: Значи имал јасен мотив? Не сакам да слушнам веќе за тебе, мојот 
адвокат ќе контактира со тебе за разводот. Веса ќе продолжи да живее 
со мене, по една недела се селиме. 

БЕНИ: Немој! Те молам немој, не селете се. Останете во станот, станот е твој, 
што ќе ми е мене станот ако ти не си таму. Кажи му на адвокатот да ми 
ги донесе документите да ги потпишам и сѐ што имам ти припаѓа тебе 
и на Веса. Треба некако да ѝ објаснам на Веса дека не е така како што 
изгледа. 

ЕМА: Немам потреба за милост, најмалку пак од тебе. (Станува.) Ќе се 
вратам кај татко ми... ќе се израдува зашто никогаш не те сакал... како 
да знаел. 

БЕНИ: Те молам немој, не постапувај вака, почекај малку да се разјаснат 
работите. Изјавата на девојката сѐ ќе извади на виделина. 

ЕМА: Во таа виделина во која сакаш ти да бидеш јас не можам. Се душам. 
(Тргнува да оди. Бени почнува да вреска плачејќи.)

БЕНИ: Ема те молам немој, не постапувај така, немој, ти треба да ми веруваш. 
Ако не ми веруваш мене, почекај да се разбуди Дора, разговарај сама со 
неа и ќе се убедиш. Ема чекај... (Ема излегува, силно ја затвора вратата. 
Ехото од затворањето на вратата силно одекнува.)

(Мрак.)
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10.
(Простор во облик на четириаголник како во првата сцена, на средина е 

коритото. Блерта се движи со бавни чекори околу коритото, во рака држи 
чаша, божем со вино, како од претставите на Шекспир. Изгледа преморена 
како да пробува како да го испие тоа што е во чашата. Се појавува Ули и ја 

гледа.)

УЛИ: Пробуваш?...

БЛЕРТА: Не, се обидувам да го организирам гневот што ми извира од 
душава.

УЛИ: Многу добро, така треба, за тоа и се пробите, за да го изнајдеш начинот 
како да го организираш тоа што ти извира од душа. Но чашава ми 
изгледа како да е од друго време. Сакаш да пробаш нешто со тоа, нешто 
хамлетовско или ледимакбетовско?

БЛЕРТА: Со отров е. Со вистински отров. Мислев да средам некако за ти 
да го испиеш отровов. Да го испиеме заедно... и да го почувствуваме 
нашиот крај и... така да ја завршиме претставава бегајќи од!... 

УЛИ: Убаво. Ми се допаѓа. Ако ова би направило убаво да се чувствуваш, 
веднаш ќе го испијам. (Тргнува кон неа и ја зема чашата.) Стануваме како 
Макбет и Неговата госпоѓа. Кралот и кралицата кои немаа кралство. 
Драма за тие кои беа родени да бидат секогаш втори во сѐ, и тие не се 
помирија со тоа и пробаа да станат први. Ја предизвикаа судбината. 
Ми се допаѓа. Јас ќе го испијам ова што е во чашава, но првин треба 
да ми кажеш нешто. Пред да се разделиме од овој свет сакам да знам 
нешто, ужасно е да си заминеш од овој свет како незналец. Да не ги 
знаеш најважните работи на луѓето со кои си живеел. Се согласуваш. 

БЛЕРТА: Немам ништо што да кажам.

УЛИ: Немаш, или не сакаш да кажеш?!? Ова се две многу различни работи. 
Ќе ти помогнам јас. Јас ќе започнам, а ти продолжи. Во ред... значи... ти и 
Бени сте биле заедно уште од факултет... (Го гледа нејзиното лице и како 
да ги чита грешките и се поправа.) ...уште од средно школо... (Повторно 
се поправа од тоа што гледа во безизразното лице на жената.) ...уоу... не 
ми вели дека сте заедно уште од основно или од градинка...

БЛЕРТА: Го сретнав кога бев во... не е битно ова...

УЛИ: Во ред, не е. И... го сакаше многу или...

БЛЕРТА: Да. Многу.
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УЛИ: Па зошто не остана со него?

БЛЕРТА: Затоа што... болеше... љубовта кон него ми создаваше многу болки... 
беше многу болно... многу... не можев да ја издржам болката... беше 
толку добар што ми изгледаше како да не е реален... ми изгледаше 
како да е... ох! (Паѓа, Ули се обидува да ѝ се доближи, таа му дава знак да 
не се доближува, полека станува нишајќи се.) Беше... дај ми ја чашата... 
сакам сѐ да заврши вечерва... ти немаш право да ме обвинуваш зашто 
сум љубела некого.

УЛИ: Јас сум ти маж... и имам некои права според социјалните норми... 

БЛЕРТА: Да ти се мочам на тие социјални права што си ми ги имал. Тие права 
ги бараат само луѓето без душа, кои немаат срце, кои не чувствуваат 
ништо вон тоа што го пишува во нормите, законите и уставот... ти си 
скорпија што боде со отров сѐ што не е како тебе... тебе ти пречат луѓето 
кои... (Приметува дека Ема веќе некое време е појавена. Се срами од неа, се 
обидува повторно да ја земе чашата.) и ти дојде да ме обвинуваш? 

ЕМА: Не! Дојдов само да ти го видам суратот каков ти е, откако го уништи 
тој што беше мојот Маж. 

БЛЕРТА (Погледнува кон Ули, тој се насмевнува.): Јас?!? Јас го уништив?!? 
Не... јас бев единствената воздишка за него... зашто ти го душеше... 
ако според тебе јас сум го уништила... Ти, зошто дозволи јас да го 
уништам?!? Ако само малку си го сакала, ќе се бореше за него, за... 

ЕМА: Јас не се борам за нешто што е мое, тој беше мој.

БЛЕРТА (Вика.): Тој не беше твој!!! Да, според нормите на овој овде. Вие 
двајцата исти ми се причинувате... сте или мене ми се причинува...

УЛИ: Ти се причинува.

БЛЕРТА: Дај ми ја чашата да ѝ ставам крај на оваа маскарада. Сум испила 
само половина и... изгледа ќе трае додека... (Ули ја гледа чашата, и ѝ ја 
подава. Блерта ја зема и ја пие до крај.) Ти никогаш... ни за миг не си го 
заслужила Бени... кога би знаела колку жени ти биле љубоморни зашто 
тој е секоја вечер е со тебе... ти требаше да бидеш најсреќната жена на 
свет... но не... ти кучко разгалена на тато, што мисли дека сѐ со пари 
можеш да купиш... Бени не го купи... зашто тој не беше на продажба... не 
беше пакувана стока... туку беше душа... чиста душа... и сега вие двајца 
неранимајковци ме обвинувате мене зашто сум ја сакала таа чиста 
душа... немате право... немате право да ме обвинувате за нешто што вие 
не го разбирате. (Ја зафаќаат грчеви, почнува телото да ѝ трепери..).. Вие... 
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никогаш нема да разберете... и тоа е вашата мизерност... мизерноста 
на луѓето кои се празни... а оваа празнина не се полни со ништо што 
очите ќе видат... ќе живеете... но никогаш нема да почувствувате што 
значи да ти се разнебитат сетилата... никогаш нема да сфатите што 
значи, бесконечна ноќ... нема да знаете како се лета... нема да знаете 
дека да водиш љубов со таа бела душа е како ти сама да навлегуваш во 
своето тело, откако си навлегла во душата... нема да ги сфатите овие... 
зашто немате душа... немате срце... ќе живеете како кора од лубеница, 
но без сокот во него... ви изгледа дека сте ја добиле оваа битка со мене 
и Бени, но никогаш не ќе ја добиете војната... таа војна е животот и трае 
многу... таа војна не се добива од луѓето без срце и без душа... ова ќе 
го сфатите кога ќе дојдете до последните здивови... не сега... тогаш ќе 
сфатите дека сте живееле залудно... сте живееле живот во кој сте се 
лажеле... триумф во животот не е манипулацијата на другите... не е... 
не може да биде... зашто кога доаѓа последниот здив човек пред себе го 
гледа сиот живот... гледа сѐ... не само тоа што сторил, туку и желбите, 
копнежите, дури и мислите за... јас сега разбирам дека... јас проживеав 
исполнет живот... и сѐ вредеше... сѐ... и кога би можела... а не можам 
нешто да сменам во мојов живот... ниту една запирка од мојов живот не 
би променила... ниту една... зашто на последниот здив разбираш дека 
душата не се испушта... туку душата се откорнува од телото на човека... 
и реализираната душа лесно се откорнува... таа едноставно заминува 
од овој свет преполна со љубов и реализирани доживувања... зашто 
овде нема веќе што да види или да доживее... додека празната душа 
не сака да замине... зашто се чувствува злоупотребено... се чувствува 
лишено од тие чудеса што само на душата ѝ прилегаат... и тука е 
казната... токму во тој последен здив... е пеколот... во откорнувањето 
на душата... душата што не доживеала длабоко не се корне лесно... за сѐ 
ќе платите овде, не на друго место... 

УЛИ: Многу добро ни ја објасни твојата љубов и реализираниот живот во 
љубовта, вака зборуваат жените обземени од романтична љубов. Но 
како ли зборат МАЈКИТЕ? Какви реплики имаат МАЈКИТЕ на сцена? 

БЛЕРТА: Фјола, каде е Фјола?... (Тргнува кон вратата викајќи. Застанува оти 
не ја држат нозете и се враќа назад.) 

УЛИ: Залудно викаш, таа не те слуша, кај моите родители е. Не можев да 
дозволам детето да ја гледа мајка си во ваква состојба... при распаѓање...
(На Ема.) Малку патетично, но може да биде добра сцена. (На вратата 
се појавува Инспекторот. Ја гледа Блерта.)
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ИНСПЕКТОРОТ: Добро сте? (Блерта се струполува.)

УЛИ: Пијана е, простете ни! Така е со актерите, мислат дека ако пијат 
полесно ќе можат да го извлечат од себе тоа што го бара ликот. Сега ќе 
ја однесам во гардеробата. Почекајте ме тука ве молам. ( Ја зема Блерта 
на раце и излегува.)

ЕМА: Отидов јас, зашто... не можам да издржам во ова место на злосторот.

ИНСПЕКТОРОТ: Ве молам почекајте. Треба да зборувам и со вас. 

ЕМА: За што ќе зборувате со мене? Јас немам никаква врска со тоа што се 
случило овде!

ИНСПЕКТОРОТ: Не реков дека ќе зборувам со вас за тоа што се случило 
овде?!? 

(Ули се враќа.)

УЛИ: Како можам да ви помогнам Инспекторе?

ИНСПЕКТОРОТ: Денес се разбуди Дора и ... кажа дека ја нападнале кај 
железничката станица... биле некои хулигани, навивачи на!...

УЛИ: И?

ИНСПЕКТОРОТ: Преземавме мерки да ги најдеме напаѓачите. 

(Мрак.) 

11.
(Дневната соба. На масата една голема фотографија на Блерта со црна 

трака. Ули седнат до фотографијата, гледа мирно во неа. Се слуша ѕвонење 
на вратата. Ули ја отвора вратата и се појавува Инспекторот, Бени го 

поканува да седнат.)

ИНСПЕКТОРОТ: Да знаев дека пиела отров ќе повикав брза помош. Вие ми 
рековте дека е пијана.

УЛИ: Да знаев дека пиела отров мислиш дека ќе стоев онака мирен? Мислев 
дека ја игра сцената пијана. И добро ја играше, никогаш не била толку 
уверлива. Ех! На секоја сцена во светот актерите би сакале да умрат 
како Блерта. 

ИНСПЕКТОРОТ: Ако во секој театар така умираат актерите, сцените би 
останале празни.

УЛИ: Така тебе ти се чини, но нејзината смрт беше величествена. Штета 
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што немаше публика! Освен мене само ти ја имаше таа привилегија да 
видиш еден таков величествен чин, како што е смртта.

ИНСПЕКТОРОТ: Жал ми е.

УЛИ: Само затоа дојде, да ми кажеш дека ти е жал?

ИНСПЕКТОРОТ: Шефот ми рече дека треба да разговараме околу изјавата 
на Дора откако се разбуди.

УЛИ: Тој не е само твој шеф, туку Началник. Шеф на сите вас таму.

ИНСПЕКТОРОТ: Се разбира.

УЛИ: И... добро е да го слушаш шефот.

ИНСПЕКТОРОТ: На иста линија сме.

УЛИ: И што ти рече шефот?

ИНСПЕКТОРОТ: Дека девојката сѐ уште е во тешка посттрауматска состојба 
и дека... по нејзиното будење вие треба да ја повлечете изјавата дека 
Бени одбил да ја игра сцената зашто... вие сте се сомневале дека тој ѝ 
го има сторено... потоа и разводот на неговата жена покажува дека... и 
така...

УЛИ: Сето тоа што го кажа се само делчиња од еден расказ. Сето тоа треба да 
се реконструира, целата ситуација треба да е во корелација причина – 
последица. Сето тоа треба да е многу уверливо.

ИНСПЕКТОРОТ: За која ситуација зборувате?

УЛИ: За животот воопшто, и уметноста во животот.

ИНСПЕКТОРОТ: Аха! Разбирам.

УЛИ: Како така ти разбираш, кога ни јас самиот не разбирам?!? Треба да 
одам во театар, имам проба.

ИНСПЕКТОРОТ: Ќе продолжите со проби два дена по погребот на жена ви?

УЛИ: А зошто не? Морам! Треба да ја направам претставата. Таму, во 
претставата се сите одговори што ми требаат. Инаку нејзината смрт ќе 
биде бесмислена. 

(Мрак.)
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 12.
(Се слуша разна врева, завивања на животни, сирени од амбулантни коли, 

гранатирања, авионски летови, врисоци на луѓе кои како да ги мачат, смеења, 
бебешки плачења. Кога се палат светлата, на сцена гледаме само еден 

простор во форма на квадрат со бетонски ѕидови. Вревата продолжува да 
продира, но сега како да станува подалечна. На сцената, од една пукнатина 
на ѕидот, четириножечки се појавува Актерот, влечејќи нешто зад него. Не 

гледаме јасно бидејќи јажето што го влече е долго и тој го влече со таква 
посветеност како да е тоа последното нешто во неговиот живот. Малку 

потоа гледаме дека јажето е врзано за едно големо корито, што се појавува 
на сцена. Коритото е покриено со неколку војнички ќебиња. Актерот I набргу 
го става коритото среде сцената, ги отстранува ќебињата и од коритото 
го подигнува лицето на една жена, која ја држи во рацете со многу љубов. На 

Блерта очите ѝ се затворени, таа е во несвест. Бени ѝ ги бакнува очите и 
ја потпира повторно на коритото. На нејзините гради става една голема 

кукла што е облечена во убав фустан, раката на жената ја става над 
куклата како таа да ја прегрнува куклата. Го влече коритото на ивицата 

на сцената, каде што според него е најдоброто место за стоење. Потоа 
повторно се оддалечува преку пукнатината од која влезе. Малку потоа се 

појавува повторно, влегувајќи на сцената четириножечки. Повторно влече 
едно јаже, на крајот на јажето се појавуваат неколку куфери, Актерот I ги 

доближува до коритото, гледа наоколу како да бара нешто, потоа го отвора 
едниот куфер и вади едно шише полно со вода. Од џебот вади малку памук, го 

навлажнува со вода и и ги освежува усните на Блерта.)

АКТЕРОТ I: Блерта, знам дека ме слушаш. Душо! Ќе биде добро, секако ќе 
биде добро. Ќе помине и оваа бура. Ќе помине како што поминале сите 
бури на овој свет, ех, колку сѐ војни се имаат водено на овој свет. Колку 
сѐ луѓе биле убиени како „колатерални штети“. На крајот на краиштата, 
и убивањето на сите луѓе е „колатерална“, „странична“, „периферна“ 
штета, како што велат воените експерти. По завршувањето на војните 
се бројат само умрените, изгубените, и... но никогаш не се бројат и не 
се мерат страдањата и болките што со себе ги носат живите. Тие се 
осудени потешко! Тие се осудени да живеат и да чувствуваат болка. 
Што да правиш, вака било отсекогаш, и вака ќе продолжи да биде сѐ 
додека оваа земја, на оваа почва не ѝ се згади од нас и не нѐ отфрли... 
(Застанува, гледа наоколу како да го заборавил текстот и со поглед 
го бара суфлерот.) Не можам, текстов е многу мрачен, ќе треба да го 
промениме, да ја промениме ситуацијава. (Од коритото станува 
Актерката.)
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АКТЕРКАТА: Но каква треба да е ситуацијава, кога пукнала војна и 
паравоените формации провалиле во куќата, ја убиле малечката 
девојка, ја силувале жената и мажот го истепале и го натерале сѐ да 
гледа. Тоа е ситуацијата... околности во кои треба да реагираш. 

АКТЕРОТ I: Не ми е потребен адвокат, ниту пак некој да ми ги повторува 
лекциите од актерската игра. (Од пукнатината се појавува Актерот II. 
Седнува на сцена и пали цигара. Од салата на сцена се качува Ули. Кон 
Актерот I.) 

УЛИ: Имаш право. (Кон Актерката.) Но и ти имаш право. Булгаков преку 
Молиер рекол: „Ние актерите ви ја даваме душата, вие нам дајте ни 
ја сцената“. Тој напишал дека оваа реплика Молиер му ја рекол на 
францускиот крал Луј, но впрочем токму тоа тој сакал да му го каже 
на Сталин. Во тоа време било неизбежно работите да се кажат така 
од околу. Но сега, ние уметниците ја имаме потребната слобода да ги 
кажеме нештата такви какви што се, немаме потреба да се криеме зад 
стилските фигури и метафори. Ова за вас актерите е полесно. 

АКТЕРКАТА: Мене многу ми се допаѓа овој начин на работа. Ни рековте дека 
овие две први сцени сте ги импровизирале и потоа сте ги напишале. 
Додека за следните сцени треба ние самите да импровизираме и...

УЛИ: Не може да се импровизира така без врска... треба да се импровизира 
врз нешто... а тоа нешто треба да е тоа што вие актерите ќе го донесете 
овде на сцена, од вашиот живот. Вие овде треба да го откриете тоа што 
сте го сокриле длабоко во вашето сеќавање. Јас имам потреба од тие 
нешта, од вашите трауми. Вие овде треба да го донесете мирисот на 
вашиот живот. Тоа се нештата од кои човек не може никогаш да избега. 
Зашто нема каде да се сокрие од нив, зашто се внатре во него. Тоа е 
единственото невозможно бегство, и не може да се реализира.

(Актерот II ја гаси цигарата и тргнува, пред да излезе се врти кон Ули.)

АКТЕРОТ II: Јас немам потреба за невропсихијатриска анализа. Ниту сакам 
да бидам глушец на лабораториски експерименти. Пред две години 
работејќи на оваа претстава, вашата жена изврши самоубиство, таа 
младата Актерка беше!... Не знам, ми се чини дека во овој ваш текст 
има нешто кобно. Мислам дека не треба да се постави овој текст, 
многу е терсене. Ова е малку-многу за да се верува дека сето ова е 
коинциденција. 

УЛИ: Еве, овие дилеми ми требаат, за ова треба да зборуваме. Како сѐ во 
животов што оди напред и актерството исто така. Јас знам дека по оваа 
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претстава ќе бидете запаметени како генерацијата која го унапреди 
актерството на едно ново ниво. 

АКТЕРОТ II: Јас не. Јас не сакам да бидам запаметен за ништо такво, јас 
сакам да живеам нормален живот. Немам такви амбиции... (Се гасат 
светлата, сѐ е во мрак. По малку Актерот II пали запалка и осветлува 
малку наоколу. Ули од џеб вади рачна батерија и му го осветлува лицето.)

АКТЕРОТ I: И јас си заминувам од проектов. Не сакам да продолжам 
понатаму. (Тргнува кон Актерот II и двајцата излегуваат.)

УЛИ (Осветлувајќи го лицето на актерката.): Вака прават тие што имаат 
плитка душа. Но ти не си таква, нели? Ти си поинаква. Ти имаш 
амбиции, имаш мотиви да ги достигнеш врвовите во кариера. 

АКТЕРКАТА: Да. Јас ќе направам сѐ за да постигнам успех во кариера. (Ули 
ѝ се доближува осветлувајќи ја повеќе.)

УЛИ: Ти треба да се качиш по скалите на успехот, и првата скала сум јас. Ако 
ме слушаш мене и правиш како што ти велам, сѐ ќе биде прекрасно. 
Потоа и за оваа претстава имам потреба од малку „свежо месо“... мислам 
нови инспирации... веќе долго време живеам сам, и ти си мојата нова 
инспирација... заедно ќе направиме работи што ќе го здрмаат светот... 
(Покажувајќи го коритото.) Од сето ова што се случи овде, ќе остане 
само едно корито како еден реквизит употребен во една претстава... 
коритото како симбол на матката... на микрокосмосот на создавањето 
на животот... замисли кога би можело коритово да зборува, ех, какви 
приказни би излегле... 

АКТЕРКАТА: Ух, колку убаво го кажавте тоа! Кога би можело коритото да 
зборува? Вие сте прекрасен, среќен сте... мислам ние... јас сум среќна 
што ве знам. Јас ќе бидам прекрасна Блерта, ќе направам сѐ вие да се 
гордеете со оваа претстава и со мене.

УЛИ: Блерта!?! Блерта беше и ќе остане само една и единствена, тоа го знам 
само јас.

АКТЕРКАТА: Кога ја планирате премиерата?

УЛИ: Не знам.

АКТЕРКАТА: Веќе четири месеци пробуваме и не сме мрднале повеќе од 
овие две сцени. Мислам дека треба малку да забрзаме за да...

УЛИ: Не. Не можеме да забрзаме нешто што треба да се случи, нешто што 
треба да се створи тука, на сцена.
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АКТЕРКАТА (Позирајќи како манекенка.): И... таа сум јас, нели? На сцена 
треба да се појавам јас.

УЛИ: На сцена треба да се појави Блерта. На сцена, на ова место треба да се 
случи умирањето на Блерта. Величественото умирање на Блерта.

АКТЕРКАТА: Ви недостасува таа?

УЛИ: Да многу. Но таков е животот... одиш во музеј и гледаш нешта од друго 
време... само ги гледаш тие нешта или објекти и ги замислуваш тие 
луѓе кои го допреле ова корито, бидејќи го допреле луѓе кои живееле 
во едно друго време... но дали можеш да го почувствуваш мирисот 
што го почувствувале тие?... Можеш ли да го почувствуваш тоа што го 
почувствувале тие кога биле околу и пак внатре во ова корито?... Не... 
тоа е невозможно, затоа во театар, на сцена, ние треба сѐ да скроиме со 
плаштот на нашите соништа... на нашите копнежи и да чувствуваме 
во нивно име... ликовите на сцена треба да се создаваат од соништата... 
треба да ги допреме соништата на публиката за да ни верува... за да го 
постигнеме тоа треба да тргнеме од нашите соништа... и кога публиката 
ќе ни поверува... потоа сѐ е лесно... потоа и полицајците ќе ни веруваат, 
и судиите... дури и владетелите... и просјаците... и... децата... а кога ни 
веруваат децата, тогаш ќе немаме никаква препрека пред себеси... (Се 
доближува до коритото и влегува внатре, осветлувајќи го лицето на 
актерката. По малку време се исклучува батеријата и сѐ се покрива во... 
МРАК.)
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PERSONAZHET:

YLLI
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AKTORI II
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1.

(Dëgjohen zhurma të përziera, ulërima kafshësh, sirena të autoambulancave, 
granatime, fluturime të avionëve, britma të njerëzve sikur i torturojnë, qeshje, qarje 
të foshnjave. Kur hapen dritat në skenë shohim vetëm një hapësirë në formë katrori 

me mure të betonit. Zhurmat vazhdojnë të depërtojnë, por tani sikur bëhen më të 
largëta. Në skenë, nga një e çarë e murit këmbadoras paraqitet Beni duke tërhequr 

diçka pas tij. Nuk e shohim qartë pasi litari që tërheq është i gjatë dhe ai po e tërheq 
me një përkushtim sikur kjo është gjëja e fundit në jetën e tij. Pas pak shohim se 
litari është i lidhur më një govatë të madhe, e cila futet në skenë. Govata është e 

mbuluar më disa batanije ushtarake. Beni me të shpejtë e vendos govatën në mes 
të skenës, i largon batanijet dhe nga govata e ngre fytyrën e një gruaje, të cilën e 

mbanë në duar me shumë dashuri. Blerta i ka sytë e mbyllur, është e pavetëdijshme. 
Beni ia puth sytë dhe e mbështet përsëri në govatë. Në kraharor të saj e vendos një 

kukull të madhe e cila është e veshur me një fustan të bukur, dorën e gruas e vendos 
mbi kukull si përqafim të saj kukullës. E tërheq govatën në skajin e skenës ku sipas 
tij është vendi më i mirë për të qëndruar. Pastaj përsëri largohet nga e çara prej ku 
hyri. Pas pak përsëri paraqitet duke hyrë këmbadoras në skenë. Përsëri tërheq një 
litar, në fund të litarit paraqiten disa valixhe, Beni i afron aty afër govatës, shikon 

përreth sikur kërkon diçka, pastaj e hap njërën valixhe dhe nxjerrë një shishe të 
mbushur me ujë. Nga xhepi nxjerrë pak pambuk e lag me ujë dhe ia njomë buzët 

Blertës.)

BENI: : Blerta, e di se më dëgjon, shpirt! Do të bëhet mirë, patjetër që do të bëhet 
mirë. Do të kalojë edhe kjo furtunë. Do të kalojë ashtu siç kanë kaluar të 
gjitha furtunat në këtë botë. Eheee, sa e sa luftëra janë bërë në këtë botë. 
Sa e sa njerëz janë vrarë ashtu si „dëme kolaterale“. Paj, fundja, edhe vrasja 
e të gjithë njerëzve është dëm „kolateral“, „anësor“, „periferik“, siç i thonë 
ekspertët e luftës. Pas mbarimit të luftërave numërohen vetëm të vdekurit, 
të humburit, dhe... por asnjëherë nuk numërohen dhe maten vuajtjet dhe 
dhembjet që bartin me vete të gjallët. Ata janë të dënuar më rëndë! Janë të 
dënuar të jetojnë dhe të ndjejnë dhembje. Çfarë t’i bësh, kështu ka ndodhur 
përherë dhe kështu do të vazhdojë të ndodhë derisa kjo tokë, ky truall të 
neveritet nga ne dhe ta na flakë tutje. Por, ne nuk e dimë se kur do të ndodhë 
kjo. Meqë nuk e dimë duhet ta vazhdojmë jetën mbi këtë tokë, deri sa ajo të 
na i tregojë shenjat e para se është neveritur nga ne... Shpirt... Do të kalojë 
e gjithë kjo dhe njerëzit... mendoj ata që do të mbesin, do të komunikojnë 
ndryshe mes veti... patjetër ndryshe. Nejse, nuk është e thënë që t’i shkruajnë 
poezi njëri tjetrit, mjafton vetëm t’i lexojnë poezitë e njëri-tjetrit. Kështu 
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do të bëhet më mirë. (Pi pak ujë nga shishja.) Ah! Uji ta mban shpirtin! Do 
të përgatis edhe diçka për ushqim. (Fillon të gjurmojë nëpër valixhen më të 
vogël, në skenë paraqitet Ylli, ai ecën lehtas nëpër skenë. Beni nuk e vëren, e 
hap valixhen e madhe dhe fillon ta stërpikë me ujë brendësinë e saj. E mbulojnë 
lotët. Ylli afrohet te govata dhe ulet aty pranë saj. E shikon Blertën. Pas pak 
Blerta ngrihet. Beni nuk e heton.)

BLERTA: (I drejtohet Yllit.) Ende nuk jam gati! (Beni stepet, shikon vërdallë për të 
parë se me kënd po flet, nuk vëren gjë.) Me lejo të rregullohem pak, nuk mund 
të nisem kështu! Çfarë do të thonë për mua atje?! (Mundohet t’i rregullojë 
flokët, e pastron pak fytyrën.) Patjetër duhet të rregullohem pak, më prit të 
lutem! (E shikon kukullën në kraharor, neveritet, e hedh tutje.) Vajza, ku është 
vajza?!? Vajzën ku e kam vajzën?!? 

BENI: Blerta! (E merr kukullën dhe e vendos në valixhen tjetër që është më e madhe.) 
Këtu është vajza, ja këtu është. Por, po fle, është e lodhur. U lodh shumë nga 
këto rrugëtime, u lodh se ajo është e njomë dhe nuk e përballon dot. Ja tani po 
pushon... është duke fjetur, kur të zgjohet do t’i japësh gji. Por, edhe ti duhet 
të pushosh... duhet edhe të hash diçka, ndryshe nuk do të kesh qumësht për 
të, ajo do të qajë... do të qajë shumë dhe ti e di se ajo nuk pushon së qari kur 
është e uritur! (Ylli i afrohet valixhes ku Beni e vendosi kukullën, e afron dorën 
mbi valixhe, pas pak nga valixhja ngrihet një vajzë e vogël, e cila ecën ngadalë 
duke e shikuar Blertën. Blerta niset drejt saj, e përqafon.)

BLERTA: Fjolla shpirt, shpirti i mamit. (Fjolla e kap për duarsh dhe e rrotullon 
nëpër dhomë. Ulet në mes të skenës dhe i mbështet duart mbi këmbët e saj të 
njoma, ashtu bën edhe Blerta, ulet përballë saj. Fjolla i bashkon duart përpara 
saj sikur lutet e pastaj fillon lojën.)

FJOLLA: Tapshin, tapshin tanana. Tapshin, tapshin tanana... Më blej babi lodra. 
(Blerta përsërit pas sajë duke i prekur duart me Fjollën. Beni i lemerisur pasi ai 
nuk e sheh Fjollën, por vetëm Blertën. Afrohet, por ka frikë ta ndërpresë. Fjolla 
vendos gishtin e saj në këmbën e Blertës, ashtu bën edhe Blerta.) Fluturon, 
fluturon, bilbiliiiii! (E ngre gishtin, ashtu bën edhe Blerta.) Fluturon, fluturon, 
fluturaaaa. (E ngre gishtin, ashtu bën edhe Blerta.) Fluturon, fluturon 
Mamiiii... (E ngre gishtin, por Blerta jo, ajo dëshpërohet pak, por vazhdon.) 
Fluturon, fluturon... fluturon.... fluturon ... Fjollaaaaa (E ngre gishtin, por 
Blerta jo. Ajo ia kap gishtin Blertës dhe ia ngre përpjetë.) Fjolla fluturon, mami. 
Fluturon! Ti nuk e di, por unë fluturoj. Ti nuk di të luash... nuk di... nuk luaj 
më me ty. (Largohet dhe kthehet në valixhe, shtrihet aty.)

BLERTA: (E mbuluar në lot vetëm përsërit.)Jo, jo, nuk fluturon... nuk fluturon! Fjolla 
nuk fluturon... nuk fluturon! (Beni afrohet te valixhja e merr kukullën dhe ia 
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afron Blertës, ajo e shikon me një neveri të skëterrshme.)

BLERTA: Idiot, nuk je i zoti as fëmijën tënd ta mbrosh! Ku i ke librat tani?! Ku i 
ke mësimet e tua të filozofisë?!? „Filozofia çdo gjëje i jep kuptim“! (Kthehet 
kah Ylli.) Ky është qyqar! Nuk është i zoti për asgjë! Nuk mundi as fëmijën 
ta shpëtojë! 

YLLI: (Qetësisht.) Po, ti çfarë bëre?...

BLERTA: (E hutuar.) Unë?!?... Unë... nuk mund të bëj asgjë... pasi... mua më!... 
(Kthehet kah Beni.) Mua më!... Po?!? (Beni nuk kupton se me cilin po flet, shikon 
rrotull.) 

BENI: Blerta shpirt, me kë bisedon kështu?!? 

BLERTA: Ma thuaj të vërtetën, më kanë?!?... Të paktën njëherë në jetë, bëhu 
burrë dhe thuaje të vërtetën! Thuaje... (Beni pohon me kokë, Blerta shpërthen 
në histeri, pas pak kthehet kah Beni.) Po vajza ku është? Ku e ke vajzën?!? 
Ku është drita e syve të mi?!? Trego ku është vajza? (Beni tregon valixhen e 
madhe. Blerta afrohet te valixhja dhe e vështron vajzën e shtrirë në të. Fillon të 
dridhet në ngërçe.)

BENI: Këtu është po fle, është e lodhur! Edhe ti je e lodhur, duhet të pushosh. 
Duhet edhe të hash diçka. Do të dal të gjej diçka për të ngrënë, por ti duhet 
të qetësohesh. 

BLERTA: Ajo nuk po fle!... Ajo!... Nuk qetësohem pa vajzën time. Ç’më duhet të 
qetësohem pa shpirtin tim. Pa shpirtin e mamit, pa... dritën e syve të mi! 
(Ylli e merr kukullën dhe ia afron para syve. Ajo përnjëherë qetësohet. E merr 
kukullën, e përqafon fort në gji, dhe duke vallëzuar me të afrohet te govata. 
Ngadalë shtrihet në të dhe qetësohet duke i mbyllur sytë. Beni i llahtarisur 
shikon përreth. Pastaj e ndjen se edhe dikush tjetër është këtu.)

BENI: Kush je ti?!? Kush je ti që e kontrollon shpirtin e saj. Paraqitu të të shoh! 
Paraqitu! (Beni i del përpara. Befas ai e vëren.) Kush je ti?!? 

YLLI: Varet se kush dëshiron ti që të jem! (Beni kërkon nëpër xhepa diçka për t’u 
mbrojtur, nxjerr një pirun, e drejton kah ai në pozitë mbrojtëse.)

BENI: Mos u afro! Mos u afro se pasha një Zot që është në qiell, do të të!... Mos u 
afro të them!

YLLI: Ou! „Pasha një Zot...“! Kur e ke përmendur për herë të fundit emrin e Zotit?

BENI: Trego, kush je ti?!

YLLI: Unë.. unë jam... unë jam këtu që të ndihmoj! 
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BENI: Kujt t’i ndihmosh? Largohu prej këtu! Nuk më duhet ndihma e askujt. (E 
kërcënon me pirun, duke menduar se në dorë ka thikë.)

YLLI: Ou! Qenke bërë i rreptë tani?

BENI: Ç’të hyn në punë ty për mua? Largohu prej këtu, largohu prej familjes time.

YLLI: Familja jote?!? Familja jote? Ose më mirë të them ajo që ka mbetur nga 
familja jote, tani më takon mua! (Afrohet tek valixhja e shikon Fjollën.) U bën 
katër ditë që po e end kufomën e saj andej këndej, është koha ta varrosësh! 
Ka filluar të!... Duhet ta varrosësh që edhe unë të qetësohem... Nëse do të 
mund të qetësohem...

BENI: Jo! Ajo është gjallë vetëm se është e lodhur pak dhe po fle. Kur të pushojë 
do të ngrihet përsëri! 

YLLI: Dhe pastaj, çfarë? Do të vazhdoni jetën aty ku e keni ndërprerë? Si do ta 
vazhdoni?

BENI: Unë nuk kam ndërprerë asgjë... unë!...

YLLI: Ti vetëm se u gjende në kohën e gabuar në vendin e gabuar, apo?

BENI: Po bëhet luftë, kupton?! Njerëzit janë çmendur, janë bërë si bisha!

YLLI: Njerëzit përherë kanë qenë të çmendur, dhe përherë kanë qenë si bisha. 
Bile edhe më të këqij. Kjo është natyra e tyre e vërtetë. Nuk është natyra 
e vërtetë e njeriut që t’i ndjekë normat dhe ligjet shoqërore. Jo! Ato norma 
dhe ligje janë vënë vetëm e vetëm për ta kontrolluar bishën e secilit njeri që 
ka brenda vetes. Ah! Nuk di edhe përse flas! Jam lodhur duke i përsëritur të 
njëjtat gjëra. Duke i parë të njëjtat gjëra, që përsëriten pa asnjë ndryshim. 
Gjithmonë të njëjtat gjëra, të njëjtat ngjarje, e njëjta kafshëri! E të gjithë 
librat e shenjtë zbritën vetëm e vetëm që njeriu ta kontrollojë bishën brenda 
vetes. Përndryshe nuk do të ndodhnin këto gjëra. 

BENI: Cilat gjëra?

YLLI: Këtë që ndodhi këtu, që të ndodhi ty, e kam parë shumë herë! (Ngul shikimin 
në dysheme, sikur i sheh në vete fotografitë që i tregon.) Në Jerusalem... apo 
Kuds... apo si e quajnë ... aty burri ishte astrolog, gruaja këngëtare ndërsa 
fëmija... fëmija ishte... vetëm fëmijë, ishte një djalë i vogël që po luante në 
dhomë. Ai i hulumtonte yjet për të gjetur përgjigjet që i duheshin për gjërat 
që shihte në tokë, ajo e mbështeste me zërin e saj magjik. Pastaj ndodhi 
në Spanjë... në Granadë e njëjta gjë... Burri ishte poet, ndërsa gruaja ishte 
valltare... e fëmija ... fëmija ishte përsëri vetëm fëmijë... që luante në oborr... 
Ai shkruante vargje duke u munduar të qetësojë zjarrin që kishte brenda 
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vetes e ajo vallëzonte. Ah, sa bukur vallëzonte se... Gjithçka ishte e njëjtë 
vetëm se... ndodhi në tjetër kohë. Gjithçka ishte pothuajse njësoj! 

BENI: Nuk të kuptoj!

YLLI: (Me mllef.) As nuk e kuptoj më veten! Jam lodhur me këto gjëra, kupton, jam 
lodhur! Nuk mund të ndërhyj, nuk mund t’i ndërpres, por vetëm më duhet t’i 
verifikoj pasojat. E sa më shumë kohë kalon, pasojat janë më të tmerrshme. 
Njerëzit janë më të egër, mundohen që ta shkurtojnë kohën drejt fundit, 
sikur u ecet më shpejt e më shpejt drejtë humnerës. 

BENI: Nuk të kuptoj! 

YLLI: (Bërtet.) Ku ishe ti para katër ditëve?

BENI: Në shtëpinë time.

YLLI: Me gruan Blertën dhe vajzën e vogël Fjollën?

BENI: Po! 

YLLI: Dhe?

BENI: Dhe... atëherë filloi kjo çmenduri ! ( Dëgjohet fishkëllima e një predhe, Beni 
ulet përdhe, ndërsa Ylli qëndron në këmbë. Pas pak dëgjohet detonimi që është 
shumë afër. Errësirë.) 

2.

(E njëjta hapësirë. Në govatë është e shtrirë Blerta me kukullën e përqafuar. Pas pak 
këmbadoras futet Beni duke e tërhequr valixhen e madhe. Ndalet tek e çara në mur 

dhe bën me gjeste sikur fton dikë të futet brenda.) 

BENI: Eja, eja mos u frikëso! Këtu është më mirë se jashtë. Eja, do të ngroh pak ujë 
dhe do të përgatis edhe çaj. Kam edhe gurabije. ( Ngadalë, me shumë frikë në 
skenë paraqitet një vajzë 15 vjeçare. Ajo është e veshur me rroba të meshkujve 
që i vijnë të mëdha. Afrohet kah mesi i skenës. Me shumë frikë e shikon govatën 
dhe Blertën në të. Kthen shikimin kah Beni sikur kërkon konfirmim që Blerta 
është gjallë.) Gjallë është, gjallë! Vetëm se... ashtu nuk komunikon... kështu i 
pëlqen. Sikur nuk dëshiron ta pranojë këtë realitet dhe ashtu është mbyllur 
në vete. (Beni e merr kukullën nga govata dhe ia jep vajzës.) Ja merre, merre! 
Është jotja. (Vajza me shumë drojë e merr kukullën duke e shikuar.) Ke ikur 
nga shtëpia, apo? (Vajza pohon me kokë.) Ku i ke prindërit, mendoj familjen?! 
(Vajza me gjeste i tregon se nuk e di.) Duhet të jenë këndej pari diku, kur të 
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qetësohet pak gjendja unë do t’i gjej. Me siguri do t’i gjej. Ta jap fjalën se 
do t’i gjej. Gjallë a vdekur do t’i gjej. Jo! Çfarë flas kështu?... Do t’i gjej gjallë. 
Nëse nuk janë?... atëherë?!? Ata janë gjallë, apo? (Vajza mohon me kokë.) Jo, e 
ke gabim, ata janë gjallë, me siguri që janë gjallë. (Vajza fillon të dënesë.) O 
Zot, çfarë flas kështu! Ti je vajzë e mirë. Të faleminderit. 

VAJZA: (Me vështirësi fillon të flasë.) Për çfarë?

BENI: Që më ndihmove ta varros vajzën time. Ajo kishte katër ditë që kur... por 
ja sot munda që ta varros. Ashtu duhet... të vdekurit duhet të varrosen se 
përndryshe nuk u qetësohen shpirtrat. 

VAJZA: Babi dhe mami im ende nuk qenkan qetësuar atëherë?!?

BENI: Ata janë gjallë, apo?

VAJZA: Jo!

BENI: Me siguri e ke gabim. Gjallë janë gjallë. Përndryshe... o Zot.

VAJZA: Mua nëna më strehoi aty poshtë krevatit kur u dëgjuan zhurmat e 
ushtarëve dhe... më pas tre prej tyre e thyen derën dhe u futën në dhomë. 
Njëri e tërhiqte babin tim të përgjakur, ndërsa dy të tjerët e goditën nënën 
time dhe e rrëzuan në krevat... pastaj .... vetëm dëgjoheshin klithmat e 
mamit... nuk mund të dëgjoja më !... I mbylla veshët dhe sytë që mos shoh 
dhe mos të dëgjoj gjë.

BENI: Kjo nuk do të thotë se ende nuk janë gjallë.

VAJZA: Kur u larguan ushtarët, unë dola nga poshtë krevatit dhe i pashë babin 
dhe nënën të shtrirë në krevat. Ishin të mbuluar nga gjaku... U mundova t’i 
zgjoj, por ata as nuk dëgjonin, as nuk ... Pastaj dola nga shtëpia dhe fillova të 
eci... Nuk e di sa kam ecur... Do të kem ecur shumë deri sa nuk u takova me 
ty... (Bërtet.) Mamiiiiiii ... 

(E mbulon fytyrën me kukullën.) 

BLERTA: (Përnjëherë zgjohet dhe ngrihet duke qëndruar e ulur në govatë.) Fjolla? 

Fjolla bijë, mami këtu është. Ku je ti zemër? Ku je shpirt? (Beni i bën me shenjë 
vajzës që mos të flasë. Ajo duke mbuluar fytyrën me kukull bën disa hapa pas.)

BENI: Qetësohu shpirt, ende je e lodhur prandaj edhe...

BLERTA: Jo! Nuk jam e lodhur, por vajza ime më thërret. Ku është ajo? Ku është 
vajza? Fjolla ku je? Ku je shpirti i mamit, mos je fshehur diku? Po? Në rregull 
bijë, ja tani mami do të të gjej ty se ku je. (I drejtohet Benit.) Fjolla dëshiron të 
luajmë kukafshehtas, e di unë. Shshshttt... Mos më trego se ku është. Unë vet 
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do ta gjej. (Fillon të lëvizë nëpër skenë këmbadoras.) Ku është fshehur zogu im 
i vogël? Unë do ta gjej zogun tim. Bëhu gati të të gjej shpirt... (Ndalet përpara 
Vajzës, e shikon e stepur Kukullën mbi fytyrën e saj.) O Zot! Fjolla shpirt... ti 
qenke rritur. (Kthehet kah Beni.) Sa kohë paskam fjetur unë, që vajza qenka 
rritur aq shumë? (Beni i rrudh shpatullat me siklet. Vajza ngadalë e ul kukullën 
dhe e shikon Blertën me habi.) Trego sa kohë kam fjetur! Trego ti qyqar... trego 
sa kohë kam fjetur... trego ti.... 

(Dëgjohet fishkëllima e një predhe, Beni dhe Vajza ulen përdhe, ndërsa Blerta 
qëndron në këmbë i mbyll sytë. Pas pak dëgjohet detonimi që është shumë afër. 

Gjithçka qetësohet. Blerta e shikon Vajzën) Sa vjeç je tani Fjolla? Tregoi mamit, 
zemër. (Vajza me mëdyshje e shikon Benin, i cili i bën me shenjë që të tregojë drejt.) 

VAJZA: Pesëmbëdhjetë. 

BLERTA: O, shpirti i mamit, po ti qenke rritur për dhjetë vjet ?!? (Shikon përreth.) 
Po unë vërtetë paskam fjetur dhjetë vjet?!? Si ka mundësi? Jo. E pamundur! 
Unë të mbaj mend vetëm si pesëvjeçare. Dhjetë vitet e tjera nuk i mbaj mend 
fare. Çfarë ke bërë ti për këto dhjetë vite? Çfarë kam bërë unë? Ku ishe për 
këto dhjetë vjet, zemër? Çfarë ke bërë këto dhjetë vjet? Trego shpirt, tregoji 
mamit. 

BENI: (Duke u munduar të afrohet kah Blerta, e cila e ka mbërthyer me shikim 
vajzën.) Blerta, shpirt... Kur filloi kjo zallamahi, ne u strehuam këtu... Pastaj 
erdhi një... njeri ... Quhej Yll ... Ishte shumë i mirë... Mendoj njeri shumë i 
mirë... Ai e mori Fjollën për ta strehuar ... E mori dhe... ja sot Fjolla erdhi ... 
dhe kur hop ... ishte rritur... edhe unë u befasova shumë... por... (E mbërthejnë 
lotët. Vajza fillon të dënesë.) Ajo është Fjolla... Fjolla jonë që ishte e vogël dhe 
... pak sa e lazdruar... Tani më është vajzë e urtë... e mençur dhe shumë e 
pjekur... Si duket për këto dhjetë vjet, ajo ka përjetuar dhe ka mësuar shumë 
gjëra ... prandaj edhe është ashtu „serioze“, që do të thotë se vajza jonë është 
shumë e...

BLERTA: (I drejtohet Vajzës.) Ti je Fjolla, apo? Fjolla ime?!? (Vajza e shikon me 
mëdyshje mes lotëve. Beni i bën me shenjë që të pohoj.)

VAJZA: Po!... Po... Në... në!

BLERTA: ( Duke iu afruar, e shikon kukullën në duart e Vajzës.) Ti je vogëlushja ime? 

Ajo vogëlushja ime... e cila që kur ishte bebe luante më këtë kukull që e donte 
aq shumë? 

VAJZA: Po... Nënë! Unë jam Fjolla. Fjolla jote e vogël që luante me këtë kukull. Kjo 
kukull përherë bëhej nëna ime.. Bëhej TI... kur ti nuk ishe në shtëpi... dhe... 
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Kur nuk ishe me mua... unë luaja me të... dhe ajo si çdo nënë, më fliste për 
shumëçka... më këshillonte për gjithçka... i kontrollonte detyrat e shtëpisë... 
më udhëzonte për jetën dhe ardhmërinë time... Ajo përherë ishte me mua... 
Përherë kur më duhej... ajo ishte aty! (Blerta ia prek fytyrën, sikur të verbrit 
kur dëshirojnë të njohin personin që e prekin.) 

BLERTA: Bija ime. Shpirti i mamit, po ti qenke rritur, moj zemër. Më fal shpirt. 
Më fal që nuk kam qenë me ty këto dhjetë vjet. Ma bëj hallall bijë që nuk 
kam qenë me ty gjithë këtë kohë. (E përqafon fort. Dëgjohet fishkëllima e një 
predhe, Beni ulet përdhe, mbulon kokën, ndërsa Blerta dhe Vajza qëndrojnë në 
këmbë të përqafuara. Pas pak dëgjohet detonimi që është shumë afër. Kukulla 
nga dora e vajzës bie përtokë. Errësirë.) 

3.

(Një dhomë ndenjeje e ditëve të sotme, e mobiluar mirë, me tri dyer që çojnë në 
dhomat tjera. Dëgjohet reklama e emisionit “big brother” që vjen nga televizori i 
cili është anësh. Në divan është ulur Dora - aktorja që luante Vajzën në skenat e 

mëparshme,- shikon televizor. Në dhomë futet Blerta. Dora çohet dhe fillon të vishet. 
Afrohet dhe e hap njërën derë sa për të parë që vogëlushja aty po fle.) 

BLERTA: Po fle?

DORA: Po. Ka dy orë që po fle.

BLERTA: Isha me merak mos i rritet temperatura. 

DORA: Jo, mirë ka qenë. Kemi luajtur me kukullën e saj. Kukulla ishte gjithçka, 
ishte krejt personazhet. Ua, sa e talentuar është! U kënaqëm. Teatrin si 
duket e ka në gjak! 

BLERTA: Dua që ajo të jetë sa më larg nga teatri! 

DORA: Si shkoi prova?

BLERTA: Nuk e di. Unë ende nuk kuptoj gjë, ndërsa ai thotë që gjithçka është 
mirë. Unë nuk e di. Asnjëherë nuk kam punuar në këtë mënyrë, pa tekst të 
përfunduar.

DORA: Mua më pëlqen... Mendoj më pëlqen kjo mënyrë e punës... Edhe pse nuk ka 
Tekst, jam e sigurt që ai e ka në kokë gjithë dramën. Por kërkon që ta shtrojë 
në skenë nëpërmjet aktorëve.

BLERTA: Ti je ende e re... mendoj aktore e re, dhe të pëlqejnë eksperimentimet. 
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Unë nuk jam në atë moshë që gjëra të tilla të më bëjmë përshtypje. (Blerta i 
jep para.)

DORA: Mirupafshim nesër në prova. (Dora largohet. Blerta me mërzi e hedh 
xhaketën mbi divan dhe ulet. Duket e rraskapitur. Nga televizori dëgjohen 
reklamat e filmave të javës. E fik televizorin. Ulet dhe mbulon kryet me duar. 
Në dhomë futet Ylli. E shikon Blertën. Duket sikur është me faj. Blerta e ndjen 
praninë e tij, por nuk reagon. Ylli merr një gotë dhe e mbush me pije dhe ulet 
afër saj. Blerta largohet. Pas pak shkon në dhomën tjetër. Ylli e zbraz gotën dhe 
vazhdon ta shikojë gotën sikur aty kërkon ndonjë përgjigje. E përplas gotën në 
dysheme, por ajo nuk thyhet. I vërsulet gotës duke e shkelur me këmbë për ta 
thyer, por ajo sërish nuk thyhet. Më pas e merr dhe e shikon. Ndoshta aty ka 
ndonjë përgjigje pasi nuk u thye.)

YLLI: Edhe sikur të ishe prej guri do të thyheshe. (Fillon ta kafshojë me dhëmbë. 
Nuk ia del të shqepë ndonjë copë prej saj. Ngrihet, e mbush përsëri gotën. E zbraz 
pijen me fund dhe vazhdon ta shikojë gotën. Në çastin kur dëshiron ta përsërisë 
atë që bëri me gotën, paraqitet Blerta tanimë e veshur me tuta sportive. Duket 
shumë më ndryshe dhe shumë tërheqëse.) 

BLERTA: Do të pish vet?

YLLI: Ku e ke gotën tënde?

BLERTA: E kam thyer.

YLLI: E lumja ti! Unë s’po ia dal. 

BLERTA: Për të thyer një gotë të duhet forcë fizike, jo forcë intelektuale. Këto 
gjëra ti duhet t’i dish më së miri, pasi kështu shkruan nëpër libra.

YLLI: Edhe kjo që the është e shkruar në libra?

BLERTA: Si do të mund të jetojmë ne më ndryshe nga se është shkruar në libra?!? 
(Qetësi.) Unë nuk vij më atje. Shko vet, po deshe. Nuk mund të vazhdoj më. 
Për mua e gjithë kjo po shndërrohet në një torturë. 

YLLI: Kur në fund të kompletohet puna dhe kur të gjithë ta vërtetojnë atë që unë 
e them, do të bindesh edhe ti se ia ka vlejtur gjithë mundi. Të gjitha veprat e 
mëdha janë krijuar me shumë sakrifica të autorëve... Dhe... dhe unë... hehe... 
unë do ta fitoj atë që e meritoj... titullin e më të madhit... prandaj duhet të 
vazhdojmë... 

BLERTA: Nuk dua. Bëni ju të dy çka të doni. Merrni dikë tjetër dhe eksperimentoni 
me të. Në fund ma dërgoni rezultatin, mundësisht të shkruar në formë të 
tekstit. 
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YLLI: E ftova Benin të vijë këtu. (Blerta reagon.) E dija se ti nuk do të pranoje që ne 
të shkojmë tek ai, prandaj i thash...

BLERTA: (Shpërthen.) Çfarë i the?!?

YLLI: Nëse nuk vijmë ne tek ti, deri në ora tetë në mbrëmje, eja ti tek ne, në ora 
nëntë në mbrëmje.

BLERTA: Nuk dua ta takoj. Nuk mundem më.

YLLI: Ai është aktori më i mirë për atë rol dhe ju të dy luani shumë mirë bashkë. 
Keni një marrëdhënie të mrekullueshme burrë – grua. 

BLERTA: Ajo që ndodh atje në atë sallë është teatër, kupton, shfaqje, kurse këtu 
është jeta ime. Dua që jetën time ta jetoj jashtë atyre marrëzirave që ti ke 
në kokë.

YLLI: Nuk janë marrëzira dhe ti e di mirë këtë.

BLERTA: Nuk e di dhe nuk dua t’ia di. Nuk më intereson! Nuk do të vazhdoj me 
këtë shfaqje. 

YLLI: Duhet ta vazhdojmë shfaqjen.

BLERTA: Vazhdoje ndryshe. Në skenën e parë ushtarët le ta vrasin gruan dhe le të 
ngelë vetëm burri me vajzën. Ata le ta vazhdojnë rrugëtimin. 

YLLI: Do të ishte shumë klishe që ushtarët ta vrasin gruan dhe të mbetet burri 
me vajzën. Është e parë kjo në çdo vepër që trajton luftën. Pastaj në skenë 
tregohet se e njëjta ngjarje ka ndodhur edhe disa herë gjatë historisë, në 
kohë tjera... këtë e them unë... Engjëlli që di gjithçka. 

BLERTA: Zhvilloje ngjarjen disi si tek ai filmi kur pas apokalipsit ngel babai me 
djalin e vet.

YLLI: Me djalin e vet?

BLERTA: Po! Me djalin e vet. 

YLLI: Më mungon motivimi për një gjë të tillë. Nuk mund ta zhvillojmë në atë 
drejtim.

BLERTA: Thuaj „nuk dua ta zhvilloj“, jo „nuk mund ta zhvillojmë“.

YLLI: Sikur të varej vetëm nga unë, me siguri që do ta zhvilloja ndryshe. Por tashmë 
edhe vet personazhet kanë identitetin e tyre dhe kërkojnë të zhvillohet vija 
e tyre jetësore. Pastaj edhe ti dhe ai keni kontribuar shumë në gjithë këtë.

BLERTA: Jo nuk kemi kontribuar aspak, të gjitha i ke shpikur ti dhe vetëm ti. 
Gjithçka ekziston në atë kokën tënde përplot me marrëzi të tilla. 



174 175

YLLI: Do të isha burri më i lumtur në botë, nëse të gjitha do të ishin vetëm 
marrëzira dhe të ishin vetëm marrëzira të miat. Do të isha... pasi unë... ti e di 
se sa të dua ty. Unë edhe jam burri më i lumtur në botë... vetëm se nuk jam 
babai më i lumtur në botë. 

BLERTA: (Reagon me trishtim.) Si the?!? Çfarë the?!? Çfarë the ti mut muti... të 
pyes çfarë the?

YLLI: Atë që dëgjove. (Blerta ia rrëmben gotën nga dora dhe e përplas në dysheme, 
gota thyhet. Errësirë.)  

4.

(I njëjti ambient si në skenën e mëparshme. Ylli dhe Beni dukshëm të entuziazmuar 
nga pija qeshen me të madhe, Blerta e ulur pranë tavolinës, me shishen e verës 

përpara dhe një gotë të zbrazur mezi e mban kokën lart, më shumë nga zhgënjimi se 
sa nga pija. Ylli ecën nëpër dhomë sikur i mat hapat duke demonstruar diçka para 

Benit si në filmat pa zë.)

BENI: Më trego edhe një herë përse drejtori ta mundësoi këtë projekt?

YLLI: E para, i thashë që nëse ma dyfishon honorarin, gjysmën do t’ia kthej 
„me pare n’dorë“. Dhe ,kjo ishte një ofertë që nuk mund ta refuzonte. (Beni 
shpërthen në të qeshur.) E dyta, i thashë që kam një projekt ku ti do të luash 
një pederast. (Benit i ngel pezull qeshja, mundohet të bëhet serioz, por nuk ia 
del.)

BENI: Si?

YLLI: E di se ai ty nuk të ka qejf, pasi ti e kundërshton vazhdimisht dhe i thash se 
kam një projekt ku ty do të të poshtëroj shumë.

BENI: Uou! Po në këtë shfaqje unë...

YLLI: I thashë: më në fund aktori ynë i madh BENI: , do të duhet të shfaqë referencat 
personale, do të shfaqë në skenë ashiqare para të gjithëve se ... se... se nuk i 
punon aleti... (Shpërthen në histeri qeshjeje. Beni ngryset.)

BENI: Çfarë?... 

YLLI: Më tha se do të ishte e mrekullueshme, pasi projekti zhvillohet në bazë 
të improvizimeve, do të thotë se të gjithë investojnë. Pra aktorët gjithçka 
do të nxjerrin nga vetja dhe kështu do shpalosin të fshehtat e tyre. Dhe, e 
fshehta jote është se ty “nuk të punon aleti”. Kështu e gjithë ajo famë për ty 
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si “më i dëshiruari nga femrat” do të dalë se është një flluskë sapuni... Përse 
të gjithë mendojnë se ty nuk të punon aleti. (Ulet pranë tavolinës afër Blertës. 
Beni stepet. Ylli e puth Blertën në faqe dhe e përsërit pyetjen.) Përse të gjithë 
mendojnë se ty nuk të punon aleti? 

BENI: Kush e mendon këtë?

YLLI: Të gjithë!

BLERTA: (Ngrihet në këmbë me vështirësi, dhe ecën duke u luhatur.) Jo të gjithë! Por 
vetëm ata që janë të bindur se ky ua ka palluar gratë... se ua pallon gratë! 

YLLI: Si? Interesante! E pse? 

BLERTA: (Mezi përmbahet që të mos shpërthejë në të vjella.) Sepse frikësohen... sepse 
janë qyqarë... sepse... (Rrëzohet. Askush nuk lëviz. Blerta me shumë vështirësi 
çohet në këmbë dhe drejtohet kah Ylli.) Sepse i tmerron fakti që gratë e tyre 
mos ta krahasojnë me të. Dhe, pasi nuk mund t’i ndalin gratë e tyre që të 
pallohen me të, dhe meqë s’mund të ndahen prej grave, më kollaj e kanë që 
këtij t’i veshin diçka personale, që është vetëm e tyre... pra ta shpallin se nuk 
i punon aleti. Mënyrë e bukur prej qyqari për t’i ikur realitetit. Kështu të 
gjithë janë rehat... dhe ata kanë ngushëllimin e vet se gratë e tyre të dashura 
nuk bëjnë asgjë të keqe, pasi këtij nuk i punon aleti... Uou çfarë neverie! (E 
kaplojnë të vjellat. Përsëri askush nuk lëviz. Blerta e tërheq çarçafin e tavolinës 
duke i përmbysur gotat dhe shishen dhe më të pastron fytyrën.)   

BENI: Më duhet të shkoj! Më duhet të kthehem në shtëpi pasi Ema është bërë 
paranojake me këto lajmet e fundit dhe nuk rri vetëm. Ka frikë.

YLLI: Frikë?! E përse duhet të ketë frikë?

BENI: Frikësohet që këto retë e luftës mos të na kaplojnë përsëri. 

BLERTA: Ema nuk ka frikë nga lufta... Për mua do të ishte shumë mirë të na 
kaplojë shumë shpejt. Këtë unë e dëshiroj me shpirt... Ajo ka frikë se çdo 
herë kur vonohesh ... je duke e dëshmuar të kundërtën e asaj që e mendojnë 
të gjithë se ty ... nuk të... Ke vërejtur se ty Beni askush nuk të fton në shtëpi 
për darkë? Kupton, askush?!... njerëzit kanë frikë të të shohin ty bashkë me 
gratë e tyre në ambientin e tyre familjar... 

YLLI: Përveç meje!... Unë të kam ftuar... dhe të ftoj... Ja tani ti je këtu në shtëpinë 
time... në ambientin tim familjar... që do të thotë se unë nuk kam frikë... 

BENI: Mjaft! Mjaft më me këto marrëzira. Ju të dy nuk jeni në rregull. Shikoni, 
nëse keni diçka mes veti, mbajeni vetëm për vete dhe sqarojeni atë mes jush. 
Ju lutem mos më përfshini edhe mua në marrëzirat tuaja. 
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YLLI: Desha të them se më pëlqejnë gjërat në „treshe“, mendoj në „tre kënde“. 
Pamja është më interesante... Ke tri këndvështrime. Pastaj edhe ti nuk je... 

(Hapet dera dhe aty paraqitet vogëlushja  
Fjolla e përgjumur me kukullën e saj në dorë.) 

FJOLLA: (Duke fshirë sytë.) Mami.

BLERTA: ( E mbledh veten dhe e merr në krah duke e përqafuar.) U zgjove engjëlli 
i mamit? Na fal që të zgjuam me zhurmat dhe rrapëllimat tona. Çfarë ke 
zemër?

FJOLLA: Pashë një ëndërr... ishte shumë...

BLERTA: Qetësohu shpirt, jam unë këtu.

FJOLLA: Edhe në ëndërr ishe ti. Ishte edhe babi... edhe Xhaxhi Beni ishte... (Е 
shikon Benin me shumë kërshëri.) Në ëndrrën time ti Xhaxhi Beni ishe 
engjëll... engjëll i rënë në tokë... (Beni e përqafon fort.) Ti mundoheshe të na 
shpëtosh neve dhe pastaj erdhi një njeri i lig dhe... 

BENI: Qetësohu shpirt, është vetëm ëndërr. Tash shko të flesh. Shko me babin. Ai 
do të të çojë në shtratin tënd. 

YLLI: (Afrohet dhe e merr Fjollën nga duart e Benit.) Eja zemër. Shkojmë do të të 
rrëfej një tregim për “Shpëtimtarët e tokës”. Nuk ke përse të mërzitesh ti, 
për ty kujdesemi ne të gjithë; mami, unë dhe Xhaxhi Beni. (Futet në dhomën 
e vajzës dhe mbyll derën. Blerta dhe Beni qëndrojnë në mes të dhomës duke 
shikuar njëri-tjetrin. Blerta është duke dënesur, Beni mezi përmbahet. Blerta 
niset kah Beni. Beni i bën shenjë me dorë që të ndalet. Blerta ndalet. Errësirë.)  

5.

(Hapësira në formë katrori me mure të betonit si në skenën e parë. Në mes të 
hapësirës - govata. Dora që është duke rregulluar rekuizitat bëhet gati për provë. 
Paraqitet Ylli që e sheh me kërshëri prej anësh. Dora duke mos e parë afrohet te 

govata dhe luan „me sikur“ zhveshjen dhe pastaj futet në govatë sikur të ishte plot 
me ujë. Fillon ta fërkojë trupin me shkumën e imagjinuar. Ylli vështron gjithçka nga 

pozita e tij si të ishte voajer. Bën një hap përpara dhe me këmbë rrëzon një shishe 
e cila bie me zhurmë në dysheme. Dora trishtohet ngrihet në këmbë dhe me duar e 

mbulon trupin si të ishte zhveshur.) 

YLLI: U frikësove?
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DORA: (Ende duke mbuluar trupin me duar qëndron në mes të govatës.) Po. Shumë 
bile. 

YLLI: E pse?

DORA: Nuk e di. Më erdhi disi ashtu... sikur jam vetëm dhe po ... dhe përnjëherë...

YLLI: Sikur ishe vetëm me trupin tënd. Ti trupin tënd e njeh mirë, apo? Dhe kjo 
njohje jotja të bëri që të besosh se edhe je lakuriq...

DORA: Pikërisht... vërtetë e besova se jam vet dhe... 

YLLI: Nëse nuk do e kishe dëgjuar zhurmën që të trembi çfarë do të bëje? Mendoj 
si do të vazhdoje me veprimin tënd? 

DORA: Do të vazhdoja të lahem „me sikur“ dhe...

YLLI: Dhe?...

DORA: Pastaj do të vishesha dhe... 

YLLI: Dhe?...

DORA: Do t’ju pritja juve që t’jua tregoja këtë idenë time për një skenë të 
mundshme. 

YLLI: Dhe... çfarë ndodh në këtë skenë të mundshme?

DORA: Mendova se ky personazhi i vajzës... pas gjithë asaj që ka përjetuar 
dëshiron të lahet.

YLLI: Deshe të thuash, „dëshiron të pastrohet“ prej asaj që i ka ndodhur dhe ka 
përjetuar?!?

DORA: (Me drojë.) Po... ajo vërtetë ka nevojë që të pastrohet. Duke e larë... pastruar 
trupin ajo mendon se edhe mund të heqë nga vetja edhe ato që ka përjetuar. 

YLLI: Në teatër kjo edhe mund të jetë e logjikshme, por a ndodh kështu në jetë? 

(Qetësi. Vajza e ngre njërën këmbë për të dalë nga govata. Ylli e ndal duke ia 
kthyer këmbën në govatë. Me duar ia prek shpatullat dhe e rrotullon në vend duke 
e ekzaminuar.) Kur duhet të lahen njerëzit? Para se të bëjnë seks, apo pasi kanë 
bërë seks? (Vajza stepet, nuk përgjigjet. Druajtja e saj kalon në huti të plotë. Bëhet 

si e paralizuar. Mezi flet.) 

DORA: Mmmendooj pa...

YLLI: Paaaa....

DORA: Pasi që kanë bërë...

YLLI: Jo!
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DORA: Para se të...

YLLI: Jo!

DORA: (E hutuar.) E si atëherë?

YLLI: Nëse unë të shoh ty në govatë përplot me ujë... dhe shkumën që të ka 
mbuluar, si do ta kuptoj, se ti ke bërë seks, apo përgatitesh për të bërë seks? 

DORA: Nuk e di!

YLLI: I njëjti veprim lexohet ndryshe. Nëse ti përgatitesh për të bërë seks, atëherë 
vetëm lahesh. Nëse ke bërë seks, atëherë pastrohesh. 

DORA: Ky personazhi im është vajzë 15 vjeçare dhe nuk mendon deri në atë 
shkallë, ajo thjesht dëshiron të pastrohet... 

YLLI: Të pastrohet nga diçka e pistë!?! 

DORA: Po!

YLLI: A ndodh kështu në jetë? A mund të pastrohet njeriu vetëm me një të larë 
nga diçka që e bren prej brenda, nga ndonjë mëkat?

DORA: Nuk e di... ndoshta!

YLLI: Kur ti e braktise të dashurin tënd, shkove në shtëpi, ia fute një dush... dhe 
gjithë dashuria e tij shkoi në kanalizim bashkë me ujin që e pastroi trupin 
tënd?

DORA: Jo!

YLLI: E si atëherë?

DORA: Ai më braktisi! 

YLLI: Aha! Pra mendon se ai e ka pastruar dashurinë tënde me një dush?

DORA: Nuk besoj.

YLLI: E pse nuk beson?

DORA: Sepse unë... ende e dua! 

YLLI: E si mund ta duash dikë që të ka braktisur? Që të ka flakur si shaminë e 
mbushur me qyret e tij? Të ka lënë në mes të rrugës si copë najloni që e bart 
era andej këndej? Si?

DORA: Nuk e di! E urrej veten për këtë, por përsëri ... e dua. 

YLLI: Ke shpresë se mos ndoshta do të të kthehet?

DORA: Jo.
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YLLI: Pra ti nuk dëshiron të pastrohesh nga dashuria që ke ndaj tij. Do të kisha 
dashur që edhe unë të isha në rolin e tij. Që dikush të më dashurojë edhe kur 
e braktis dhe... rrallë... jo, asnjëherë nuk mendoj për të... (Qetësi.) Pra në këtë 
skenë Vajza lahet në govatë. Ku janë Blerta, Beni dhe Ylli?

DORA: Ata nuk janë në këtë skenë... ata vijnë pasi që vajza... 

YLLI: Mendon të kesh skenën tënde intime... OK... mendon se duhet të jesh e 
zhveshur...

DORA: Jo! 

YLLI: Një vajzë që ka parë prindërit të vrarë e të masakruar, nuk mund të mendojë 
për atë se si duket... ajo thjesht...

DORA: Në këtë bodrum nuk ka ujë... 

YLLI: (Me shpejtësi del nga skena dhe kthehet me dy kova me ujë.) Ujë mund të ketë 
sjellë Beni me kova... (Dhe e derdh ujin në govatë.)

DORA: Mendoj që Vajza pastrimin e bën ashtu “me sikur” ... pastrohet ashtu 
shpirtërisht... dhe... 

YLLI: Uji në skenë krijon më shumë jetë. Dhe... a i beson Vajza Benit?

DORA: Po. Shumë. Bile e ndjen shumë të afërt sikur ta kishte vërtetë baba. 

YLLI: (Bërtet.) Jo!!! (Pas pak) Po... Vajza i beson atij, por ai nuk është për t’i besuar. 
Ia ka vënë syrin ta dhunojë atë! Në një skenë të tillë, deri sa vajza në govatë 
simbolikisht lahet. Vjen tek dera dhe e shikon (Fillon ta luajë rolin e Benit.) 
E shikon, edhe pse ajo është e veshur, atij i duket sikur të ishte lakuriq. Ai 
ka një kohë të gjatë që nuk ka... mendoj edhe para se të fillonte lufta, ai me 
Blertën nuk kanë pasur shumë... Mendoj raportet i kanë pasur të ftohta. Dhe, 
përnjëherë këtu, në këtë moment, ai përjeton një ngrohtësi të fuqishme. Këtë 
ngrohtësi ia ofron një vajzë e re dhe e virgjër që po lahet në mes të askundit. I 
afrohet. E prek. (Dora reagon nga të prekurat e tij, ai ia bën me shenjë që duhet 
ta pranoj lojën.) Dhe... e puth. E puth fort deri sa edhe vajza ia kthen puthjen. 
(Dora mundohet të mbrohet, por ai është i çartur më. Nuk përmbahet. Dora i 
largohet nga duart dhe del nga govata duke e shikuar me frikë dhe entuziazëm. 
Ylli vazhdon skenën sikur ajo të ishte aty.)Vajza mundohet të kundërshtojë, 
por ai e di se kjo është vetëm një lojë e saj. Ajo ishte duke u bërë gati për 
të, e priste atë që të vinte dhe ta lumturonte. E zhvesh... ia shqyen rrobat 
dhe e... ul poshtë dhe... (Gjithë këto veprime që i flet edhe i luan. Duke nxjerrë 
zëra të çartur edhe zërin e vet edhe klithmat e Dorës. Lëvizjet e Yllit janë të 
pakontrolluara, ai fillon edhe ta godasë me grushte ujin, sikur të ishte Dora. 
Përnjëherë ndalet. E shikon Dorën.) Si të duket kjo skenë? Do të jetë skenë 
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fantastike. Jam pak xheloz që këtë skenë do të duhet ta luash me Benin. Do 
të doja që unë ta luaja, pasi unë... ashtu e ndjej më thellë këtë situatë.

DORA: (Tashmë i ka kaluar frika dhe e ka mbisunduar entuziazmi.) Vërtetë shumë 
e mirë... do jetë skenë tronditëse. Dhe, unë do të duhet të jem disi si Sharlota 
Kordej... tek govata e Mara Sad-it, por në këtë rast si viktimë. Mund të kem 
një thikë me vete dhe gjatë përleshjes edhe ta vras aty në govatë. Dhe, govata 
mbushet me gjakun e tij. Më pëlqen kjo, më pëlqen shumë. Më pëlqen që roli i 
vajzës të përjetojë një traumë të tillë. Mund ta lëvizim edhe moshën e vajzës. 
Të themi se kanë kaluar disa vjet dhe vajza është diku 17 vjeçe. Ua! Do të jetë 
fantastike. Më pëlqejnë shumë këto lloj skenash ku ka shumë adrenalinë 
dhe aktori ndjehet se bën diçka ashtu jashtë orbite!... 

YLLI: Thika do të ishte klishe. Më mirë kështu, Beni e dhunon vajzën dhe pasi nuk 
përmbahet edhe e vret duke e ia përplasur kokën për govate. Pastaj govata 
mbushet me gjakun e vajzës. E njoh mirë psikologjinë e femrave. E dija se do 
të të pëlqente... Për këtë skenë e meritoj një puthje nga ti, apo? (Dora i afrohet 
dhe e puth në faqe.) Ti këtë puthje e llogarit? (Dora afrohet përsëri dhe si me 
drojë e afron fytyrën kah Ylli. Ai me të të dy duart e mbështjell rreth belit dhe 
me një veprim e ngre dhe e fut në govatë. Dëgjohen të qeshurat e Dorës dhe Yllit.) 

(Errësirë.)

6.

(Hapësira në formë katrori me mure të betonit. Si në skenën e pestë në mes të 
hapësirës - govata. Ylli mundohet të fshijë diçka në brendinë e govatës. Nuk ia 

del. Dora anësh vetëm e shikon. Ajo duket si e hipnotizuar. Ylli del nga skena dhe 
kthehet me dy bidonë plastike 10 litërshe të ujit që blihet më dyqane. Fillon t’i 

zbrazë në govatë duke e mbushur atë. Duket së është në panik me kohën. Paraqitet 
Beni që e shiko. Është i veshur me kostumin që e kishte në skenën 2 dhe 3. Ylli e 

ndjen praninë dhe kalon në gjendje të sigurt duke e demonstruar atë.)

BENI: Përse e mbush me ujë?

YLLI: Që të jetë më reale.

BENI: Çfarë të jetë më reale?

YLLI: Skena mes teje dhe Vajzës. 

DORA: Shumë skenë e mirë do të dalë. Ylli ma shpjegoi gjithë skenën. Mezi pres 
të fillojmë provat. 
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BENI: Nuk kemi biseduar për skenë mes meje dhe Vajzës. Nuk e ditkam se duhet 
të kemi një skenë të tillë. Pas skenës që ajo „e luan“ vajzën tonë, ajo tërhiqet... 
dhe nuk paraqitet më... Duhet ta bisedojmë se si do ta zhvillojmë raportin 
mes meje dhe Blertës. 

DORA: Jo! Vajza është e rëndësishme nuk mund... ashtu përnjëherë të zhduket në 
shfaqje!

YLLI: Për ta bërë raportin e barabartë mes Benit dhe Blertës, na duhet që ta 
njollosim pak Benin. Nuk mund të ketë raport, nëse ai është aq i mirë, aq i 
pastër... kupton? Nëse Blerta është e njollosur dhe ai aq i pastër nuk mund të 
krijojmë interaksion mes tyre. Duhet që edhe ai ta shfaqë anën e vet të errët. 
Diçka që e ka të fshehur thellë brenda vetes. Prandaj edhe e përgatita këtë. 
(Тregon govatën.)

BENI: Për çfarë?

YLLI: Kjo është arena e mëkatit të Benit. Ai këtu do ta shfaqë dimensionin e tij 
të... diçka si...

DORA: Si te „Mara Sad“... unë do jem Sharlota Kordej, por pa thikë, se thika do 
ishte shumë klishe. Të pëlqen? Mendoj se duhet ta punojmë vet këtë skenë 
që ta zhvillojmë intimitetin mes nesh. 

BENI: Nuk më pëlqen! Nuk dua të futem në situata të tilla. Nuk ka këtu kurrfarë 
intimiteti. 

YLLI: Ke frikë që të futesh në situata të tilla?

BENI: Shiko... unë e shoh se ti ke probleme me zhvillimin shfaqjes. Nuk di se si 
duhet ta zhvillosh më tej, pasi e ke futur luftën si rrethanë dhe ajo ta ngulfat 
shfaqjen. Nuk mund të bësh teatër nëse drama më e tmerrshme zhvillohet 
në rrugë. Çfarë tmerresh mund të shfaqësh në skenë nëse tmerret që njerëzit 
i shohin në rrugë janë...

YLLI: Këto teori i ke dëgjuar nga profesori yt. I di mirë këto teori, por po të them 
se ata që e kanë nxjerrë këtë teori ia kanë futur kot. Ata nuk kanë pasur 
përgjigje për luftën që i ka kapluar dhe kanë nxjerrë teori qyqarësh për t’u 
dorëzuar para „tmerreve të rrugës“, nuk mund të „bëjmë teatër, pasi teatri i 
vërtetë ndodhë në rrugë“. Ha! Cilësi qyqarësh që dorëzohen para pengesave 
duke e fshehur paaftësinë e tyre. Arti është „mimesis“ i jetës... i natyrës. 
Kështu thotë Aristoteli. Pra, ne mund të paraqesim në skenë diçka që kemi 
përjetuar dhe kemi parë duke qenë dëshmitarë të drejtpërdrejtë, diçka që na 
ka tronditur apo ka shkaktuar çrregullime hormonale te ne. Kemi të drejtë 
legjitime ta paraqesim në vepër, që shikuesit të nxjerrin mësime. Në skenë 
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e keqja duhet të përjetohet, nuk mund t’ua shpjegojmë me fjalë, me tekst, 
me dialog, por me veprim. Në televizor sheh në lajme për një vrasje, për një 
vrasës serik që ka vrarë shumë njerëz dhe lajmi këtu përfundon. Në teatër 
duhet të merresh me mendjen e atij vrasësi serik, çfarë jete ka pasur ai, ku 
e ka burimin e asaj që e ka motivuar për ta bëtë atë që e ka bërë... kupton... 
Prandaj në këtë skenë ti... Beni do ta dhunojë vajzën 15 vjeçare. 

BENI: Nuk e bëj. 

DORA: Do ta bëjmë, edhe mirë bile. Të lutem për mua të paktën ta provojmë.

BENI: Nuk mundem që...

YLLI: „Nuk mundem“... këtë rrallë e dëgjon njeriu nga Beni, aktori që ka bërë 
namin në skenat tona. Ke frikë nga mosha e saj? Mos “kij gajle”. Ajo luan 
rolin e vajzës 15 vjeçare, ndërsa i ka njëzet e ... dhe nuk e ka për siklet që ta 
luajë skenën si duhet, e di unë... Deri tani ajo ka kaluar disa tipa që mund 
të jenë më të zhvilluar se ti, mendoj, jo intelektualisht... Mos u mërzit se 
gjithçka do të jetë perfekt. Nuk i tepron asgjë asaj, ta them unë. Dora është 
aktore e talentuar dhe në këtë skenë do të shfaqet forca e saj emocionale. 
(Dora qeshet.)

BENI: Jo! (Niset të shkojë.)

YLLI: Prit. Ta shpjegoj se si do zhvillohet skena. Në këtë skenë, vajza ndodhet në 
govatë dhe lahet. Ti vjen tek dera dhe e shikon (Fillon ta luajë rolin e Benit.) 
E shikon, edhe pse ajo është e re, pra fëmijë, ty të duket sikur të ishte femër 
që ty të ka munguar. Ke një kohë të gjatë që nuk ke... mendoj edhe para se 
të fillonte lufta ti me Blertën nuk keni pasur shumë... mendoj raportet i keni 
pasur të ftohta pasi ti ke menduar se Blerta sa herë që e bën me ty mendjen 
e ka te dikush tjetër, te dikush që ia ka bërë më mirë... Dhe përnjëherë këtu, 
në këtë moment, ti përjeton një ngrohtësi të fuqishme që të përshkon gjithë 
trupin. Dhe, këtë ngrohtësi ta ofron një vajzë e re dhe e virgjër që po lahet 
në mes të askundit. Është diçka që ke pritur të ndjesh, diçka që mund të 
lexohet vetëm nëpër libra. I afrohesh... E prek. (Me “sikur” e luan gjitha 
skenën. Ndërkohë paraqitet Blerta që e shikon gjithë këtë skenë perverse.) Ajo 
në fillim reziston, sikur nuk dëshiron që ta prekësh dhe puthësh, por më 
pas, ti e puth fuqishëm edhe ajo të dorëzohet, pasi që edhe ajo përjeton diçka 
për herë të parë... dhe... ta kthen puthjen. (Futet në govatë duke u spërkatur 
me ujin që tashme është i kuq si gjaku.) Puthjen ta kthen, por vazhdon të të 
kundërshtojë... të godet me duar... por kjo ty nuk të zmbraps... Përkundrazi 
të ysht përpara... E puth fort deri sa edhe vajza ta kthen puthjen... edhe pse 
vazhdon të kundërshtojë... Tashmë ti e di se kjo është vetëm një lojë e saj. Ajo 
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ishte duke u bërë gati për ty, të priste ty që të vije dhe ta lumturoje. Gjithë 
jetën e kishte pritur që t’i ndodhë një përjetim i tillë... të jetë viktimë. Kjo 
do ta bënte atë të shënjuar, pra të zgjedhur...Kjo femrave u pëlqen... Dhe, ti e 
zhvesh... ia shqyen rrobat dhe e... ul poshtë dhe... (E vëren Gruan dhe ndalet. 
Por ekzaltimi nuk i pushon. Del nga govata. Uji- gjak i pikon nëpër trup.) Kjo do 
të jetë skena kyçe në shfaqjen tonë. Beni do ta dhunojë Vajzën. 

BLERTA: Ti nuk je për mjek, ti je për hoxhë. Ke shkalluar plotësisht. 

(Errësirë.)

7.

(Hapësira në formë katrori me mure të betonit si në skenën e pestë. Në mes të 
hapësirës - govata. Blerta dhe Beni janë të ulur në karriget anësh, ndërsa Ylli me 

ecejake e përshkon hapësirën.)

YLLI: Kjo ndodh për herë të parë, asnjëherë nuk është vonuar në prova. 

BLERTA: Ndoshta ende përgatitet për skenën dhe ka harruar ta shohë orën! 

YLLI: Ndoshta. Asaj i pëlqeu skena dhe me siguri që është përgatitur. Aktorët e 
rinj po na sjellin një mënyrë të re të punës në teatrot tona. Punën studiuese 
eksploruese, që gjeneratat...

BENI: Unë shkova. Nuk dua të merrem me atë skenë dhe ndoshta... Jo, do ta braktis 
projektin. Vazhdoje me ndonjë aktor tjetër më eksplorues. (Niset të dalë. Tek 
hyrja ndalet. Para tij qëndron Inspektori.)

INSPEKTORI: Mirëdita. 

BENI: Mirëdita. 

INSPEKTORI: A mund të hyj? Jam Inspektori për krime të rënda. Kam disa pyetje 
lidhur me një rast... (E shfleton bllokun e shënimeve.) që ka dyshime se duhet 
të ketë ndodhur këtu. Ju këtu po përgatisni një shfaqje me titull „Ikje“?

BENI: Po!

INSPEKTORI: Mirë, shumë mirë. Dhe, në këtë shfaqje kush e luan Burrin?

BENI: Unë! 

INSPEKTORI: Ndërsa ju zonjë e luani Gruan. Në shfaqje keni edhe vajzën tuaj... 
apo?

YLLI: Jo! Në shfaqje vajza është e vdekur dhe paraqitet nëpërmjet një kukulle.
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INSPEKTORI: Por keni edhe një vajzë tjetër në shfaqje...(Shfleton bllokun e 
shënimeve.)? Dora quhet!

YLLI: Po ajo është aktore e re, sapo ka diplomuar dhe luan një vajzë tjetër...

INSPEKTORI: Çfarë i ndodh Dorës në shfaqje?

YLLI: Asaj asgjë! Në të vërtetë familjen e saj e kanë vrarë, nënën ia kanë dhunuar 
dhe pastaj ia kanë vrarë bashkë me babanë. Ajo ka një traumë të madhe 
dhe...nuk mund të flasë... Në të vërtetë flet, por ashtu përçartë!... Jemi duke e 
pritur. Në çdo moment do të vijë Dora.

INSPEKTORI: Dora nuk do të vijë.

YLLI: Si nuk do të vijë? E nga e dini ju se nuk do të vijë?

INSPEKTORI: Sepse është diku tjetër. 

YLLI: Diku tjetër?

INSPEKTORI: Po, diku tjetër.

YLLI: Nga e dini ju?

INSPEKTORI: E di. 

YLLI: Çfarë i ka ndodhur Dorës?

INSPEKTORI: Përse mendoni se mund t’i ketë ndodhur diçka? 

YLLI: Kur një Inspektor thotë që aktorja që duhet të ishte këtu në prova, nuk do 
të vijë pasi gjendet diku tjetër dhe se ai e di se ku gjendet atëherë mendja të 
shkon tek natyra e punës që bën inspektori i krimeve të rënda. Ja përse. Tani 
mund të na tregoni se ku gjendet aktorja jonë e talentuar?

INSPEKTORI: Në spital, në urgjencë. 

BENI: Çka i ka ndodhur, mos është e sëmurë?

INSPEKTORI: Është në gjendje të rëndë. E kanë gjetur në rrugë të gjakosur. Është 
e dhunuar dhe e rrahur shumë. Është në gjendje kome. 

BLERTA: Ha! Në çfarë kohe jetojmë, o Zot!

INSPEKTORI: Ende nuk e dimë, por ajo në spital ka folur përçartë dhe ka 
përmendur disa emra.

YLLI: Emra?

INSPEKTORI: Një emër e ka përmendur disa herë.

YLLI: Cilin emër?
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INSPEKTORI: Ylli! 

YLLI: Ylli jam unë. Por ç’do të thotë kjo?

INSPEKTORI: Ka përmendur edhe një farë aktori. Beni... 

BENI: E si e ka përmendur?

INSPEKTORI: Nuk e dimë ende. Prandaj edhe erdha këtu që t’ju pyes juve. 

BENI: Ne.. unë nuk kam të bëj asgjë me gjendjen e saj. 

INSPEKTORI: Ajo pohon se atë e kanë dhunuar...dhe rrahur... (Beni dhe Blerta 
shikohen mes veti të tmerruar.) Sipas fjalëve të saj... del se është dhunuar në 
këtë vend dhe pikërisht në këtë govatë. (Afrohet te govata e shikon ujin e kuq.) 
Ja ende ka gjurmë gjaku. Janë konstatuar lëndime të rënda në trupin e saj 
dhe plagë në... Ende është në gjendje shumë të rëndë. 

YLLI: (Benit dhe Gruas.) Jo, nuk është gjak, është ujë me ngjyrë të kuqe. E shihni 
se si arti i paraprin jetës? Kur unë flas ju më thoni se unë kam shkalluar dhe 
se jam për mjek apo hoxhë... (Inspektorit.) Zotëri Inspektor, kjo skenë që po 
thoni ju, ende nuk ka ndodhur në shfaqje... Këtë edhe po ua tregoja aktorëve 
të mi se si do të ishte që në shfaqje të kemi një skenë të tillë. Por aktori ynë 
i madh, nuk deshi ta provojë këtë skenë, pasi na paska probleme emocionale 
me skena të tilla... se nuk... ndërsa tani po kuptoj gjithçka. (Benit.) Ti nuk 
paske problem ta bësh skenën, por paske problem që ta përsëritësh atë. 
Paske problem me reprizimet... 

BENI: Çfarë flet?!? Çfarë flet ashtu?! Ti qenke i çmendur.

YLLI: E vërtetë, jam i çmendur pasi mendoja se këtë skenë po e krijoj për herë të 
parë, ndërsa tani po e shoh se në çmendurinë time unë e paskam krijuar një 
skenë që tashmë paska ndodhur. Prandaj ti po rezistoje, “nuk dua të futem 
në situata të tilla”!?! Mos vallë je penduar për atë që ke bërë?

BENI: Mos fol marrëzira! Për këtë që po thua, unë dëgjova nga ajo që ti ma 
përshkrove si skenë e që ti dëshiron ta fusësh në shfaqje. Zotëri inspektor, 
unë kërkoj që të ballafaqohem me Dorën, dhe ta sqarojmë këtë gjë.

INSPEKTORI: Kuptohet. Por do të duhet të presim deri sa ajo ta marrë veten 
sepse është në gjendje të rëndë. Mjekët e kanë nën mbikëqyrje. (Blerta që 
gjithë kohën ka qenë si e shtangur, fillon të lëvizë nëpër skenë me hapa të rëndë. 
Afrohet te Inspektori.) 

BLERTA: Prit pak. Edhe ti je pjesë e lojës së tij? Je aktor pa punë, apo? Aktor i lirë? 
Sa të ka paguar që të luash rolin e Inspektorit, trego. Trego sa të ka paguar? 
Se, ju aktorët e jashtëm edhe i zgjidhni projektet edhe merrni honorar të 
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mirë, ndërsa ne që jemi në rrogë e kemi detyrim të luajmë edhe kur nuk na 
pëlqen shfaqja. Sa të ka paguar.

INSPEKTORI: Nuk ju kuptoj. Unë jam Inspektor në sektorin...

BLERTA: Qepe! Inspektor i mutit je ti, kuptove?! Edhe ti je një mut si ky këtu, 
që po mundohet të krijojë një shfaqje duke ua shtrydhur shpirtrat miqve të 
vet dhe gruas së tij. Nuk do të befasohesha nëse edhe vajzën e vet e fut në 
ndonjë situatë të tmerrshme vetëm e vetëm që ky të përjetojë pak tmerr, që 
më pas ta fusë në veprën e vet të fëlliqur. (Yllit.) Të kam thënë që kjo vepër 
është një mut i madh yti. Dhe, unë nuk dua të jem pjesë e këtij plehu. Ju, po 
të doni, vazhdoni të notoni në fëlliqësirat tuaja. Unë po largohem. Dhe, nuk 
po largohem vetëm nga kjo shfaqje... Por, po largohem prej teje... Këtë është 
dashur ta bëj shumë më herët. 

YLLI: „Ikje“! Kjo është „Ikje“, jo largim! Ti nuk largohesh prej meje, por po „IKËN“. 
Kështu e ka titullin shfaqja. E sheh, erdhe tek momenti që duhej edhe të 
ndodhë në shfaqje. Ti po ikën prej meje për t’u kthyer në krahët e atij...

BLERTA: (Me kërcënim.) Në krahët e kujt? (Inspektori fillon të shkruajë diçka në 
bllokun e shënimeve.) Ti mbylle atë bllokun e leshit se ta jap ta hash. Ky nuk 
ka nevojë për asistent që t’ia shkruajë dialogun. E mban mend mirë ai. Ka 
kujtesë elefanti... Në krahët e kujt, the? 

YLLI: Nuk ka nevojë të përmendim emra. Ne njihemi. 

BLERTA: Të ishe burrë me tamam, ndoshta nuk do kishe nevojë të mendoje se unë 
do të kthehem në krahët e dikujt. 

INSPEKTORI: Zonjë, si duket ju aktorët e paskeni për zakon që kështu të trajtoni 
njëri-tjetrin, por unë këtu jam me detyrë. Dhe, detyra ime është të gjej se çka 
i ka ndodhur Dorës në këtë vend dhe në këtë govatë. (E nxjerr distinktivin 
dhe ia tregon Benit, Yllit dhe Blertës. Blerta e shikon me përçmim.) 

BLERTA: Paska porositur edhe efekte speciale për të bërë gjithçka të duket reale, 
si në jetë. Pra ti nuk je aktor që...

INSPEKTORI: Jo.

BLERTA: Dhe je Inspektor me tamam.

INSPEKTORI: Po. (Beni afrohet te govata dhe e prek ujin e kuq. Ylli e shikon me 
dyshim.) Ju lutem mos prekni asgjë! Ky është vendi i krimit. Ky vend është i 
bllokuar deri sa të kryhen ekzaminimet e të gjitha provave të krimit. (Nxjerr 
celularin dhe thërret një numër.) Mund të hyni. (Errësirë.) 
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  8.

(I njëjti ambient si në skenën 3 dhe 4. Në një tavolinë janë të ulur Blerta dhe Ylli 
përballë njëri-tjetrit. Janë duke darkuar. Tavolina është përplot me pjata dhe 
ushqime. Dallon shandani në mes tavolinës me qirinj të ndezur. Blerta vetëm 

gërmon me pirun në pjatë, ndërsa Ylli ha me shumë oreks duke e vështruar Gruan 
kohë pas kohe.) 

YLLI: Kisha kohë që nuk jam ndier kështu për darkë. Vërtetë gjithçka është e 
përkryer. Të pëlqen? (Blerta nuk reagon.) Merr selino dhe karota. Janë të 
shëndetshme dhe përmbajnë antioksidant të fuqishëm për pastrimin e 
helmeve nga organizmi. (E mbush gotën e vet me verë dhe pi.) 

BLERTA: Nuk mund të vazhdoj më tej. Dhe, këtu antioksidantët nuk mund të 
ndihmojnë. Jam shumë e helmuar...

YLLI: Isha dymbëdhjetë vjeç kur mendova se nuk mund të vazhdoj më tej me jetën 
time pasi... u helmova për herë të parë... 

BLERTA: Na qenke helmuar?

YLLI: Po, por jo me ushqim!... Me familjen ishim për pushim në një fshat malor. 
Ishte si nëpër përralla që kisha lexuar në libra. E ndjeva thellë natyrën dhe 
gjithçka që natyra e jep për ta bërë njeriun të ndjehet i rëndësishëm. Aty në 
atë fshat takova një vajzë. Ishte dhjetë vjeçe. Pesëmbëdhjetë ditë qëndruam 
atje, ndërsa unë vetëm 60 orë nga ato pesëmbëdhjetë ditë, nuk isha me te, 
quhej... Manushaqe... dhe ishte si lulja me atë emër. Ditën e pesëmbëdhjetë 
u larguam aq shumë nga fshati sa që harruam se fshati ishte kufitar. U 
ngjitëm në një qershi dhe duke numëruar kokrrat e qershive që hanim i 
treguam të gjitha dëshirat për jetën tonë kur të rritemi. Të dy kishim shumë 
dëshira dhe të gjitha dëshirat ishin pjesë e asaj që ndjenim - të jemi bashkë 
përgjithmonë... Në mbrëmje vonë, na arrestoi policia me pretendimin se 
kishim dashur të arratisemi në Shqipëri. Na sollën të lidhur në fshat. U bë 
tollovi e madhe. Babai i saj e mbylli në shtëpi dhe ia ndaloi që të dalë prej 
shtëpie për një javë, ndërsa babai im për herë të parë më rrahu. Më rrahu 
keq, me kabllon e hekurit. Unë qava, shumë qava. Jo për goditjet që vërtetë 
më dhembnin, por për faktin që me Manushaqen nuk arritëm të merremi 
vesh se sa fëmijë do të kemi, dhe... bërtisja “nuk i bëj dot vet”... “nuk i bëj 
dot vet fëmijët e mi të ardhshëm! Më duhesh ti... më duhesh ti që të bëhem 
baba”... Të nesërmen u kthyem në qytet. Kurrë më nuk e pashë fytyrën e saj. 
Mendoja se asnjëherë nuk do të dashuroj dikë tjetër, edhe pse atë kohë atë që 
ndjeja për të nuk e kuptoja si dashuri. Më dukej pak, nëse gjithçka që ndjeja 
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e emërtoja “dashuri”... Sa herë që uleshim në tavolinë për të ngrënë, nëna 
më thoshte :”Ha karota, se karotat ta pastrojnë trupin nga helmet”. Shumë 
karota kam ngrënë, por trupi im nuk u pastrua. Mbase për shkak se ajo që 
ndjeja nuk ishte helm, apo?!? Nuk mund të jetë helm ajo që ndjen për dikë. 
Dhe, ndjenjat nuk mund t’i largosh me ilaçe, apo terapi... Ti!... Ti ishe ilaçi më 
i mirë. Kur të takova ty... në të vërtetë kur fillova të mendoj për ty... fillova ta 
harroj atë... ti më pastrove nga ajo...

BLERTA: Do të kisha dashur që kurrë mos të të kisha takuar. 

YLLI: Edhe unë do kisha dashur që kurrë mos ta kisha takuar atë... por ja që... 
ashtu ndodhi... e pashmangshmja nuk mund të shmanget...

BLERTA: Dhe, ajo t’u kujtua pikërisht sonte!...

YLLI: Nuk e di as se si mu kujtua!... 

BLERTA: Çfarë do të bëhet me Benin?

YLLI: Nuk e di. Unë mendoj se çfarë do të bëhet me shfaqjen. Me brengat qenkemi 
në kahe të ndryshme! 

BLERTA: Mua nuk më intereson kjo shfaqje jotja. As që dua t’ia di për këtë 
eksperiment tëndin. 

YLLI: Unë të interesoj? Sipas policisë unë dhe Beni jemi të dyshuarit kryesorë për 
krimin ndaj Dorës. Ti si mendon?

BLERTA: Çfarë të mendoj?

YLLI: Kush nga ne është fajtor... kriminel? Nuk ke dyshime?

BLERTA: Po kam dyshimet e mia.

YLLI: E ka bërë ai, apo? 

BLERTA: Ai nuk e ka bërë atë...

YLLI: Dhe, ti je e sigurt për këtë? 

BLERTA: Po, jam e sigurt! 

YLLI: Ai të tha ashtu?

BLERTA: Po!

YLLI: E çuditshme, sa kujdesesh për te! Ty të ka më të afërt se gruan e tij! 

BLERTA: Mos fol marrëzira! 

YLLI: Unë flas marrëzira? Unë jam i marrë që shkruaj një skenë dhunimi që i 
ndodh një personazhi, e që e njëjta skenë i ndodh aktores që duhet ta luajë 
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atë personazh. Unë jam i marrë, unë që e kam lidhur jetën time me gruan 
që e dua dhe pikërisht ajo grua imja, që nuk është e marrë, jo vetëm që nuk 
ka as një pikë dashurie për mua, por edhe kërkon ta shpëtoj dashnorin e vet 
duke më bërë mua të dyshuarin kryesor. Pra, unë jam i marrë në gjithë këtë 
situatë. Ti je krejt normale, unë jam i marri këtu... Ndoshta edhe jam i marrë 
që ende po pres që kjo martesë jona një ditë të fillojë të funksionojë?!? 

BLERTA: Çka të funksionojë?

YLLI: Nuk e di, por nëse ndodh do ta ndjej!

BLERTA: Ty receptorët e të ndjerit ka kohë që të janë tharë.

YLLI: Unë po pres, që do të thotë edhe mund të ndodhë!

BLERTA: Çka të ndodhë?

YLLI: Unë si burrë yti nuk të fajësoj për lidhjen me Benin! Mendon se kjo është 
pak nga një mashkull? Jo nuk është aspak! Por ja që nuk të fajësoj. Por si 
regjisor yti, nuk mund të ta fal mosprezencën tënde në shfaqje.

BLERTA: Çka? Çka duhet të bëj unë në atë mut shfaqje që ke në kokë?

YLLI: Asgjë më shumë, por as më pak, se sa kjo që po bën tani! E shikon tani veten 
se si je, me çfarë energjie flet? Kështu duhet të jesh edhe në skenë. Me këtë 
vrull të energjisë dhe emocioneve. Kur je kështu je ... edhe shumë... ashtu... 
mua më eksiton shumë... 

BLERTA: Oh, sa do të doja që të isha e padukshme, të mos ekzistoja, të mos kisha 
lindur fare... të mos..! Ti vërtetë je i marrë! 

YLLI: Blerta, unë jam i marrë, vërtetë jam i marrë, pasi të dua kaq shumë. 

BLERTA: Mos u bëj patetik! Nuk të ka hije.

YLLI: Ty po. Ty të ka hije gjithçka. Ende vazhdon të mendosh vetëm për vete! 
Harron që je nënë, që ke një fëmijë që e ke sjellë në këtë botë... Apo mos vallë 
këtë shkove t’i thuash?!?

BLERTA: Çfarë t’i them?

YLLI: Që do të kujdesesh për fëmijën, për vajzën. Kjo me siguri e ka qetësuar, 
sepse prindi më shumë brengoset për fëmijën se sa për vetveten...

BLERTA: Për çfarë je duke folur?

YLLI: Për Fjollën. Për fëmijën tënd dhe të... kjo më së shumti më ka prekur, që 
ti e ofendove inteligjencën time... (Heshtje.) Unë e di se jam steril, kam 
edhe vërtetim nga mjeku. „Mund të jetë që në rini ke masturbuar shumë 
dhe prandaj...“ kështu më tha me të qeshur ai. I bëra testin e gjakut edhe 
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Fjollës kur ishte e sëmurë... Desha vetëm ta di se fëmijën e kujt po e rris... 
dhe kështu... Unë e dija që më Benin kishit lidhje më herët... Por llogarita 
se... Jo, e dija se ti do të llogarisje që me mua e ke më mirë të martohesh... 
Unë jam regjisor dhe regjisorët u duhen aktoreve pak të talentuara të ecin 
në karrierë... Këtë e dija... E dija se ajo dashuriçka juaj romantike do të 
përfundonte dhe ti do të tentoje të ndërtoje jetën tënde... Dhe, unë desha të 
jem aty diku në atë jetën tënde... Shpresoja që ti do të arrije që gjithçka të 
hidhje pas vetes dhe të fokusoheshe në familjen tënde... E unë përsëri do të 
isha aty diku... diku në atë familjen tënde... por nuk e dija që do vazhdosh 
lidhjen me të edhe pasi që ai u martua... Shpresoja që të paktën ai do ta 
ndërpriste... dhe do ta ndërtonte jetën e vet dhe familjen e vet... pa ty... Por 
jo... Ti përveç se vazhdove të pallohesh, me të vendosët të bëni edhe fëmijë... 
dhe që unë t’ua rris fëmijën tuaj... Unë edhe këtë e pranova! Pranova që ta 
rris Fjollën si fëmijën tim. Fundja ai të dha diçka që unë nuk ta jepja dot. 

BLERTA: Kjo nuk është e vërtetë!

YLLI: Je e sigurt për këtë?

BLERTA: Po, kjo është vetëm një intrigë e radhës që e ke krijuar në atë kokën 
tënde që herë futet në atë shfaqje e herë kthehet në jetë. Ti... ti... ke nevojë 
për shërim. 

YLLI: Unë po flas për Fjollën, vajzën tonë e cila në damarët e saj nuk ka gjak timin. 
Ky është fakt që e ka vërtetuar laboratori mjekësor. Nuk ka këtu kurrfarë 
shfaqjeje. Unë po rris fëmijën e dikujt tjetër. Dhe, kuptohet dyshimi i parë 
është tek ish i dashuri yt. 

BLERTA: Fëmijë desha unë... unë desha fëmijë... vetëm fëmija mund të më 
mbushte boshllëkun që kisha këtu (Prek gjoksin.) Vetëm një fëmijë mund të 
më detyronte të mos të të braktis ty, të mos largohem nga ky qytet, nga ky 
shtet, nga kjo botë! 

YLLI: E pse, e dashur? Vetëm ashtu, deshe të lindësh fëmijën e tij?

BLERTA: Nuk është i tij! Është fëmija im. Desha që... të ndjej se si krijohet jeta 
e re brenda meje... desha të shoh se çfarë është ajo që femrën e bën nënë... 
Desha ta marr vesh si funksionon femra kur e ka fëmijën në bark... në atë 
mikrokozmos të krijimit të jetës... Doja ta shoh një krijesë jeta e së cilës 
është ngjizur brenda meje... doja ta shihja a do ishte ashtu si do ta ndjeja në 
kohë që ishte brenda trupit tim. Kupton, desha ta shoh... 

YLLI: Deshe ta shohësh?!? Shpirt ti je aktore! A nuk mund ta imagjinoje?!? 

(Errësirë.)
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9.

(Dhomë spitali. Dora e shtrirë në krevat me disa kabllo rreth fytyrës. Merr frymë 
lehtas. Pranë saj është ulur Beni. Me trishtim e shikon Dorën sikur dëshiron të shohë 

ndonjë shenjë që ajo dëgjon.)

BENI: Dora, mos u dorëzo. Ti duhet të shërohesh sa më shpejt dhe t’i japësh fund 
gjithë kësaj çmendurie. (Pas shpinës së Benit paraqitet Ema, e cila me hapa të 
sigurt del na anën tjetër të krevatit.) Ema! Ç’kërkon ti këtu? 

EMA: Erdha ta shoh kush qenka ajo aktorja e re që të detyroi të bësh një krim të 
tillë. 

BENI: Ema mos...

EMA: Pra, gjithçka paska qenë gënjeshtër. Flluskë sapuni që u zhduk sapo fryu 
era e parë. 

BENI: Jo! Nuk është ashtu. 

EMA: E si është? Mos vallë diçka ka qenë e vërtetë në martesën tonë, mos 
rastësisht ti më ke dashuruar në ndonjë çast?

BENI: Unë të dua, ti duhet të më besosh. Ema, gjithçka ka sajuar ai! Gjithçka 
ka sajuar në kokën e tij për të krijuar një shfaqje. Ne të gjithë jemi vetëm 
personazhe në dramën e tij. Ai është i çmendur, është me fiksime. Ai nuk do 
të ndalet deri sa...

EMA: Deri sa?!?... Çfarë? 

BENI: Deri sa të na shkatërrojë të gjithëve. Ai ushqehet me vuajtjet tona, prandaj 
edhe po na torturon. 

EMA: Erdha vetëm të të them se mua askush nuk më torturon dhe askush nuk 
mundohet të më shkatërrojë, përveç teje. Ti je ai që më ke bërë të më vijë 
ndot nga vetja... Ti përherë... përherë ... e ke pasur mendjen tek kjo... kuçka!... 

BENI: Jo!  

EMA: Dhe pret që të të besoj? Tani i kam parasysh gjithë ato mbrëmje që vije vonë 
në shtëpi... Tani e shoh se ku paske qenë dhe çfarë ke bërë! 

BENI: Ti duhet të presësh derisa Dora të dalë nga kjo situatë dhe pastaj gjithçka 
do të qartësohet.

EMA: E ç’duhet të bëj pastaj? T’i kërkoj falje kësaj vajze që burri im e ka 
përdhunuar, apo mos do që të bisedoj me prindërit e saj. Mund t’ju them se 
aktorët kështu e kanë: hyjnë thellë në rol dhe nuk dinë se çfarë bëjnë. Janë 
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të paparashikueshëm. 

BENI: Kur të zgjohet Vajza, mendoj kur të flasë ajo, gjithçka do të qartësohet. Ajo 
do të tregojë se unë jam i pafajshëm. 

EMA: Mos vallë mendon sa i ka pëlqyer asaj ajo që i ke bërë? A për këtë arsye do 
të të mbroj, duke shpresuar se do ta përsëritni edhe herë tjera atë skenë te 
govata? (Nga çanta e nxjerrë një gazetë dhe e përplas në tavolinë. Beni e lexon 
titullin pa zë.) „Krim në teatër“. „Govata e mëkatit“, „Govata e krimit“

BENI: Kështu ka deklaruar ai në mediume. Ai e ka kurdisur gjithë këtë vetëm e 
vetëm... që ta largojë dyshimin nga vetja. 

EMA: Që t’ju hakmerret!

BENI: Po! 

EMA: Paska motivim të qartë? Unë nuk dua të dëgjoj më për ty. Avokati im do të 
të kontaktojë për divorcin. Vesa do të vazhdojë të jetoj me mua, pas një jave 
do të shpërngulemi. 

BENI: Mos! Të lutem mos, mos u shpërngulni. Qëndroni në banesë, banesa është 
e jotja, ç’më duhet mua banesa nëse ti nuk je aty. Thuaj avokatit të më sjellë 
dokumentet t’i nënshkruaj dhe gjithçka që kam do të përket ty dhe Vesës. 
Duhet që t’ia shpjegoj disi Vesës se gjërat nuk janë ashtu siç duken. 

EMA: Nuk kam nevojë për lëmoshë, aq më pak për lëmoshë prej teje. (Ngrihet 
në këmbë.) Do kthehem te babai... ai do të gëzohet pasi asnjëherë nuk të ka 
dashur ty... sikur ta kishte ditur. 

BENI: Të lutem mos, mos vepro kështu. prit pak sa të sqarohen gjërat. Deklarata 
e Vajzës gjithçka do të nxjerre në dritë. 

EMA: Në atë dritë që ti dëshiron të jesh, unë nuk mundem të qëndroj. Më zihet 
fryma. (Niset të largohet. Beni fillon të bërtasë duke qarë.)

BENI: Ema të lutem mos, mos vepro ashtu, mos! Ti duhet të më besosh. Nëse nuk 
më beson mua, prit deri sa të zgjohet Dora. Bisedo vet me të dhe do të bindesh. 
Ema prit... (Ema mbyll derën, zhurma e mbylljes së derës jehon fuqishëm.) 

(Errësirë.)

10.

 (Hapësira në formë katrori me mure të betonit si në skenën e parë në mes të 
hapësirës govata. Blerta lëviz me hapa të ngadaltë përreth govatës. Në dorë mban 
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një gotë si kupat e verës në shfaqjet e Shekspirit. Duket e rraskapitur sikur bën 
prova se si ta pijë atë që është në gotë. Paraqitet Ylli që e shikon.)

YLLI: Po bën prova?...

BLERTA: Jo, mundohem që ta organizoj mllefin që më gufon në shpirt.

YLLI: Mirë shumë, ashtu duhet. Për këtë arsye bëhen provat, që të gjesh mënyrën 
se si ta organizosh atë që të gufon në shpirt. Po ajo gota më duket se 
është e një kohe tjetër. Do të provosh diçka me të, diçka hamletiane apo 
Ledimagbethiane?

BLERTA: Është me helm. Me helm të vërtetë. Mendova që disi ta bëj që ti ta 
pish këtë helm. Ta pimë bashkë...dhe ta ndjejmë fundit tonë dhe ... ashtu ta 
përfundojmë këtë shfaqje duke ikur prej!... 

YLLI: Bukur. Më pëlqen. Nëse kjo ty do të bënte të ndjehesh mirë, po e pi në çast. 
(Niset kah ajo dhe e merr gotën.) Po bëhemi si Magbethi dhe Zonja e tij. Mbreti 
dhe mbretëresha që nuk kishin mbretëri. Drama e atyre që ishin lindur për të 
qenë përherë të dytët në gjithçka. Edhe ata nuk e pranuan këtë dhe tentuan 
të jenë të parët. E sfiduan predestinimin e fatit. Më pëlqen. Unë do ta pi këtë 
që është në këtë gotë, por më parë duhet të më tregosh diçka. Para se të 
ndahem nga kjo botë duhet të di diçka. Është e tmerrshme të largohesh prej 
kësaj bote i paditur! Të mos i dish gjërat më të rëndësishme të njerëzve me 
të cilët ke jetuar. Dakord? 

BLERTA: Nuk kam asgjë për të thënë.

YLLI: Nuk ke, apo nuk do që të tregosh?!? Këto janë dy gjëra shumë të ndryshme. 
Po të ndihmoj unë. Unë po e nis, ndërsa ti vazhdoje. Dakord... pra... ti dhe 
Beni keni qenë bashkë që në fakultet... (e shikon fytyrën e saj dhe „sikur“ lexon 
pasaktësi dhe korrigjohet.)... që në shkollë të mesme... (përsëri korrigjohet nga 
ajo që sheh në fytyrën e pa shprehje të gruas.)... uou... mos më thuaj që jeni 
bashkë prej në fillore apo në kopsht...

BLERTA: E kam takuar kur isha në... nuk ka rëndësi kjo...

YLLI: Në rregull, nuk ka. Dhe... e doje shumë apo...

BLERTA: Po. Shumë.

YLLI: Po përse nuk qëndrove me të?

BLERTA: Pasi që... dashuria ndaj tij më krijonte shumë dhimbje... Ishte shumë e 
dhimbshme... shumë... Nuk mund ta duroja dhimbjen... Ai ishte aq i mirë sa 
më dukej se nuk është i njëmendtë... Më dukej se është... oh! (Rrëzohet, Ylli 
tenton t’i afrohet, ajo i bën me shenjë që mos të afrohet. Ngadalë ngrihet në 
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këmbë duke u lëkundur.) Ishte... ma jep gotën... Dua gjithçka të marrë fund 
sonte... Ti nuk ke të drejtë të më akuzosh përse unë kam dashuruar dikë. 

YLLI: Unë jam burri yt... dhe kam disa të drejta sipas normave shoqërore... 

BLERTA: Unë t’i pshurri ato të drejta shoqërore që m’i paske ti. Ato të drejta i 
kërkojnë vetëm njerëzit që nuk kanë shpirt, që nuk kanë zemër, që nuk 
ndjejnë asgjë përtej asaj që shkruhet në norma, ligje dhe kushtetuta... Ti je 
një akrep që thumbon me helm gjithçka që nuk është si ti... Ty të pengojnë 
njerëzit që... (E vëren që Ema ka një kohë që është paraqitur. Ndjen turp prej saj, 
tenton përsëri ta marrë gotën.)... Edhe ti erdhe të më akuzosh? 

EMA: Jo! Erdha vetëm të ta shoh surratin se si e ke, pasi e shkatërrove atë që ishte 
Burri im. 

BLERTA: Unë?!? Unë e shkatërrova?!? Jo... unë isha e vetmja frymëmarrje për të... 
pasi ti ia zije frymën... Nëse sipas teje unë e paskam shkatërruar... Ti, pse 
lejove që unë ta shkatërroj?!? Nëse e ke dashur sado pak, do të luftoje për të, 
për... 

EMA: Unë nuk luftoj për diçka që është imja, ai ishte imi.

BLERTA: (Bërtet.) Ai nuk ishte yti!!! Po, sipas normave të këtij këtu. Ju të dy më 
dukeni se jeni njësoj... Jeni apo mua më duket...

YLLI: Të duket.

BLERTA: Ma jep gotën dhe ta përfundoj këtë maskaradë. Pasi e kam pirë vetëm 
gjysmën dhe ... si duket do të zgjas deri sa... (Ylli e shikon gotën, ia ofron. Blerta 
e merr dhe e pi me fund.) Ti asnjëherë... as për një çast nuk e ke merituar 
Benin... Sikur ta dije se sa gra të kanë pasur zili përse ai çdo natë është 
me ty... Ti duhet të ishe gruaja më e lumtur në botë... Por ti jo... Ti kuçkë e 
llastuar e babit tënd qelbanik që mendon se gjithçka mund të blihet... E jo, 
jo!... nuk blihet... Benin nuk e bleve... Ai nuk ishte në shitje... Nuk ishte mall i 
paketuar... por ishte shpirt... shpirt i bardhë... Kurse tani ju dy fëlliqësira më 
akuzoni mua përse e kam dashur atë shpirt të bardhë... Ju nuk keni të drejtë... 
nuk keni të drejtë të më akuzoni për diçka që ju nuk mund ta kuptoni. (Fillon 
të ndjejë ngërçe, trupi fillon t’i dridhet.)... Ju... kurrë nuk do ta kuptoni... Dhe, 
ky është mjerimi juaj... mjerimi i njerëzve që janë bosh... E ky boshllëk nuk 
mbushet me asgjë që shohin sytë... Do të jetoni, por kurrë nuk do ta ndjeni se 
ç’do të thotë të të mpihen shqisat... Kurrë nuk do ta dini se ç’do të thotë, natë 
e pafund... nuk do ta dini se si fluturohet... nuk do ta dini se të bësh dashuri 
me atë shpirt të bardhë është sikur ti vet depërton në trupin tënd, pasi që ke 
depërtuar në shpirt... nuk do t’i kuptoni këto.... pasi nuk keni shpirt... nuk keni 
zemër... Ju do të jetoni si lëvozhgë shalqiri, por pa lëngun brenda... Ju duket se 
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e keni fituar këtë betejë të vogël me mua dhe me të Benin, por asnjëherë nuk 
mund ta fitoni luftën... Ajo luftë është jeta dhe ajo luftë zgjatë shumë... ajo 
luftë nuk fitohet nga njerëzit pa zemër dhe pa shpirt... Këtë do ta kuptoni kur 
të arrini në grahmat e fundit... Jo tani... Atëherë do ta kuptoni se keni jetuar 
kot... keni jetuar jetë ku jeni gënjyer... Triumf në jetë nuk është manipulimi i 
të tjerëve... nuk është... nuk mund të jetë... Vetëm kur vijnë grahmat e fundit 
njeriu e sheh para vetes gjithë jetën... sheh gjithçka... jo vetëm ato që ka bërë, 
por edhe dëshirat, përgjërimet, bile edhe mendimet për... Unë tani e kuptoj 
se ... e paskam jetuar jetën e plotë... dhe gjithçka ia vlejti... gjithçka... Dhe, po 
të mundja... A nuk mundem që diçka të ndryshoj në jetën time...Jo, nuk dua! 
As edhe një presje nga jeta ime nuk do kisha ndryshuar... as edhe një... pasi 
kur vijnë grahmat e fundit e kupton se shpirti nuk del... por shpirti shkulet 
nga trupi i njeriut... dhe shpirti i realizuar shkulet lehtë... ai thjesht largohet 
nga kjo botë përplot me dashuri dhe përjetime të realizuara... ngase këtu 
nuk ka më se çfarë të shohë apo të përjetojë... Ndërsa shpirti bosh nuk do që 
të largohet... sepse ndjehet i abuzuar...ndjehet i privuar nga ato mrekullitë që 
vetëm shpirtit i takojnë... Dhe, aty është dënimi... Pikërisht aty në grahmat e 
fundit ... është skëterra... në shkuljen e shpirtit...Shpirti që nuk ka përjetuar 
thellë nuk shkulet lehtë... për gjithçka do të paguani këtu, jo diku tjetër... 

YLLI: Shumë bukur na e shpjegove dashurinë tënde dhe jetën e realizuar në 
dashuri. Kështu flasin gratë që i ka kapluar dashuria romantike. Po a thua 
vallë, si flasin NËNAT? Çfarë batutash kanë NËNAT në skenë? 

BLERTA: Fjolla, ku është Fjolla?... (Niset kah dera duke bërtitur. Aty ndalet dhe 
mezi qëndron në këmbë. Pastaj tërhiqet prapa.) 

YLLI: Kot bërtet, ajo nuk të dëgjon. Është tek prindërit e mi. Nuk mund të lejoja që 
fëmija të shohë nënën në këtë gjendje... në shkatërrim e sipër... (Emës.) Pak 
patetike, por mund të dalë një skenë e mirë. (Te dera paraqitet Inspektori. E 
shikon Blertën.)

INSPEKTORI: A jeni mirë? (Blerta rrëzohet.) 

YLLI: Është e dehur, na falni! Ashtu e kanë aktorët, mendoj se nëse pinë më 
lehtë do të mund të nxjerrin nga vetja atë që e kërkon roli. Tani do ta çoj në 
gardërobë. Më prisni këtu, ju lutem. (E merr në krah Blertën dhe del.)

EMA: Unë po shkoj, se... nuk mund ta duroj më këtë vend të krimit.

INSPEKTORI: Ju lutem prisni. Më duhet të flas edhe me ju.

EMA: Për çfarë duhet të flisni me mua. Unë nuk kam të bëj me asgjë që ka ndodhur 
këtu!
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INSPEKTORI: Nuk thash se dua të bisedoj me ju për ato që kanë ndodhur këtu?!? 
(Ylli kthehet.)

YLLI: Si mund t’ju ndihmoj Inspektor?

INSPEKTORI: Sot u zgjua Dora dhe... tregoi se e kanë sulmuar në rrugë tek 
stacioni i trenit... kanë qenë disa huliganë, tifozë të!... 

YLLI: Dhe... 

INSPEKTORI: Jemi duke bërë hetime për t’i gjetur. 

 (Errësirë.) 

11. 

(Dhoma e ditës. Pranë tavolinës i ulur është Ylli. Në tavolinë një foto e madhe bardh 
e zi e Blertës me shirit të zi. Ylli i qetë e shikon fotografinë. Dëgjohet zilja e derës. 
Ylli shkon dhe e hap derën. Aty paraqitet Inspektori. Beni i bën shenjë që të ulet.)

INSPEKTORI: Sikur ta dija që ka pirë helm do ta kisha thërritur ndihmën e shpejtë. 
Ju më thatë që është e dehur.

YLLI: Sikur ta dija që ka pirë helm mendon se do të rrija ashtu i qetë? Unë mendoja 
se e luan skenën e dehur. Dhe, luante shumë bukur. Asnjëherë nuk ka qenë 
më e besueshme. Eh! Në çdo skenë në botë aktorët duhet të vdesin si Blerta.

INSPEKTORI: Nëse në çdo teatër kështu do të vdisnin aktorët, do të ngelnin 
skenat bosh. 

YLLI: Ashtu të duket ty, por vdekja e saj ishte madhështore. Sa keq që nuk kishte 
shikues! Përveç meje vetëm ti pate atë privilegj të shohësh një akt të tillë 
madhështie, siç është vdekja. 

INSPEKTORI: Më vjen keq.

YLLI: Vetëm për këtë erdhe, të më tregosh se të vjen keq?

INSPEKTORI: Shefi më tha se duhet ta bisedojmë bashkë çështjen e deklaratës së 
Dorës, pasi u zgjua. 

YLLI: Ai nuk është vetëm „shefi“ i yt, por „Kryeshefi“! Shef i të gjithë juve. 

INSPEKTORI: Kuptohet! 

YLLI: Dhe... Bën mirë që e dëgjon shefin.

INSPEKTORI: Jemi në një vijë. 
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YLLI: Dhe çka të tha „shefi“?

INSPEKTORI: Që vajza ende është në gjendje të rëndë posttraumatike dhe... Por... 
pas deklaratë së saj, ju duhet ta tërhiqni deklaratën se Beni ka refuzuar ta 
luajë skenën pasi ... dyshoni se ai e ka bërë aktin... Pastaj edhe divorci i gruas 
tregon se... dhe kështu... 

YLLI: Këto që i the janë copëza të një tregimi. Duhet që gjithçka të rikonstruktohet. 
E gjithë ngjarja duhet të jetë në relacion shkak – pasojë. Duhet gjithçka të 
jetë bindëse.

INSPEKTORI: Për cilën ngjarje flisni.

YLLI: Për jetën në përgjithësi dhe artin në jetë.

INSPEKTORI: Aha! Ju kuptoj.

YLLI: E si e kupton ti, kur as unë vet nuk e kuptoj?!? Më duhet të shkoj në teatër, 
kam prova.

INSPEKTORI: Do t’i vazhdoni provat dy ditë pas varrimit të gruas?

YLLI: Pse jo? E kam patjetër! Duhet ta bëj shfaqjen. Aty janë përgjigjet që më 
duhen. Përndryshe vdekja e saj do të ishte e pakuptimtë.

(Errësirë.)

  12.

(Dëgjohen zhurma të përziera, ulërima kafshësh, sirena të autoambulancave, 
granatime, fluturime të avionëve, britma të njerëzve sikur i torturojnë, qeshje, 

qarje të foshnjave. Kur hapen dritat në skenë shihet vetëm një hapësirë në formë 
katrori me mure të betonit. Zhurmat vazhdojnë të depërtojnë, por tani sikur bëhen 
më të largëta. Në skenë, nga një e çarë e murit këmbadoras paraqitet Aktori I duke 

tërhequr diçka pas tij. Nuk e duket qartë pasi litari që tërheq është i gjatë dhe ai 
po e tërheq me një përkushtim sikur kjo është gjëja e fundit në jetën e tij. Pas pak 
duket se litari është i lidhur më një govatë të madhe, e cila futet në skenë. Govata 

është e mbuluar më disa batanije ushtarake. Aktori I me të shpejtë e vendos govatën 
në mes të skenës, i largon batanijet dhe nga govata e ngre fytyrën e një gruaje, 

të cilën e mban në duar me shumë dashuri. BLERTA: i ka sytë e mbyllur. Është e 
pavetëdijshme. Aktori I ia puth sytë dhe e mbështet përsëri në govatë. Në kraharor 

të saj e vendos një kukull të madhe e cila është e veshur me një fustan të bukur, 
dorën e gruas e vendos mbi kukull si përqafim të saj kukullës. E tërheq govatën në 

skajin e skenës ku sipas tij është vendi më i mirë për të qëndruar. Pastaj përsëri 
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largohet nga e çara prej ku hyri. Pas pak përsëri paraqitet duke hyrë këmbadoras 
në skenë. Përsëri tërheq një litar, në fund të litarit paraqiten disa valixhe. Aktori 
I i afron aty afër govatës. Shikon përreth sikur kërkon diçka, pastaj e hap njërën 

valixhe dhe nxjerr një shishe të mbushur me ujë. Nga xhepi nxjerr pak pambuk e lag 
me ujë dhe ia njom buzët Aktores.)

AKTORI I: Blerta, e di se më dëgjon. Shpirt! Do të bëhet mirë, patjetër që do të 
bëhet mirë. Do të kalojë edhe kjo furtunë. Do të kalojë ashtu siç kanë kaluar 
të gjitha furtunat në këtë botë. Ehe, sa e sa luftëra janë bërë në këtë botë. 
Sa e sa njerëz janë vrarë ashtu si „dëme kolaterale“. Paj fundja edhe vrasja 
e të gjithë njerëzve është dëm „kolateral“, „anësor“, „periferik“ siç i thonë 
ekspertët e luftës. Pas mbarimit të luftërave numërohen vetëm të vdekurit, 
të humburit, dhe ... Asnjëherë nuk numërohen dhe nuk maten vuajtjet dhe 
dhembjet që bartin me vete të gjallët. Ata janë të dënuar më rëndë! Janë të 
dënuar të jetojnë dhe të ndjejnë dhembje. Çfarë ti bësh, kështu ka ndodhur 
përherë dhe kështu do të vazhdojë të ndodhë derisa kjo tokë, ky truall të 
neveritet nga ne dhe të na flakë tutje... (Ndalet, shikon vërdallë, sikur e ka 
harruar tekstin dhe kërkon me shikim pëshpëritësin.) Nuk mundem!... Ky tekst 
është shumë i errët! Do të duhet ta ndryshojmë, ta ndryshojmë situatën. 
(Nga govata ngrihet Aktorja.)

AKTORJA: Po si duhet të jetë situata, kur ka plasur lufta dhe paramilitarët kanë 
bastisur shtëpinë, kanë vrarë vajzën e vogël, kanë dhunuar gruan, burrin 
e kanë rrahur dhe e kanë detyruar të shikojë e të shohë gjithçka. Kjo është 
situata... Rrethana që kërkojnë ti doemos të reagosh brenda saj. 

AKTORI I: Nuk kam nevojë për avokat, as për dikë të m’i përsërisë leksionet nga 
shkolla për aktrim. (Nga e çara paraqitet Aktori II. Ulet në skenë dhe ndez një 
cigare. Nga salla në skenë ngjitet Ylli. I drejtohet Aktorit I.) 

YLLI: Ti ke të drejtë. (Aktores.) Por edhe ti ke të drejtë. Bullgakovi nëpërmjet 
Molierit ka thënë: „Ne aktorët po ua japim shpirtin, ndërsa ju neve na e jepni 
skenën“. Ai e ka shkruar që këtë batutë Molieri ia ka thënë mbretit francez 
Luigjit, por në fakt po këtë gjë ai vet ka dashur t’ia thotë Stalinit. Në ato 
kohë ka qenë e domosdoshme që gjërat të thuhen ashtu tërthorazi. Por tani, 
ne artistët kemi lirinë e duhur për t’i thënë gjërat ashtu si janë. Tash nuk 
kemi nevojë të fshihemi pas figurave e metaforave. Kjo për ju aktorët është 
më e lehtë. 

AKTORJA: Mua më pëlqen shumë kjo mënyrë e punës. Ju na thatë që këto dy 
skenat e para i keni improvizuar dhe më pas i keni shkruar. Ndërsa për 
skenat e ardhshme duhet që ne vet të improvizojmë dhe...
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YLLI: Nuk mund të improvizohet ashtu kot së koti... Duhet improvizuar mbi 
diçka... E ajo diçka duhet të jetë ajo që ju aktorët do ta sillni këtu në skenë, 
nga jeta juaj. Ju këtu duhet të shpalosni ato që i keni strehuar thellë në 
kujtesën tuaj. Unë kam nevojë për ato gjëra, për traumat tuaja. Ju këtu duhet 
të sillni aromën e jetës suaj. Ato janë gjërat nga të cilat njeriu nuk mund 
të ikë asnjëherë. Prej tyre nuk ka ku të fshihet sepse i ka brenda vetes. Ajo 
është e vetmja ikje e pamundur dhe nuk mund të realizohet. (Aktori II e fik 
cigaren dhe niset. Para se të dalë kthehet kah Ylli.)

AKTORI II: Unë nuk kam nevojë për analizë neuropsikiatrike. As që dua të bëhem 
mi për eksperimente laboratorike. Para dy viteve duke punuar në këtë 
shfaqje, gruaja juaj bërë vetëvrasje, ajo aktorja e re u!... Nuk e di... Më duket 
se në këtë tekst tuajin ka diçka të kobshme. Mendoj se nuk duhet punuar 
ky tekst. Është shumë ters. Të gjitha këto nuk mund të jenë vetëm një 
koincidencë. 

YLLI: Ja, këto dilema më duhen. Për këto duhet të bisedojmë. Si çdo gjë në jetë 
që ecën përpara edhe aktrimi - po ashtu s’ndalet. Unë e di se ju pas kësaj 
shfaqjeje do të mbaheni mend si gjenerata që e avancoi aktrimin në një 
shkallë të re. 

AKTORI II:Unë jo. Unë nuk dua të mbahem mend për asgjë të tillë, unë dua të 
jetoj jetë normale. Nuk kam ambicie të tilla... (Fiken dritat. Gjithçka ngel në 
errësirë. Pas pak Aktori II e ndez një çakmak dhe ndriçon pak përreth. Ylli nga 
xhepi nxjerr një bateri dore dhe ia ndriçon fytyrën.)

AKTORI I: Edhe unë po largohem nga ky projekt. Nuk dua të vazhdoj më tej. (Niset 
kah Aktori II dhe të dy dalin.)

YLLI: (Duke e ndriçuar fytyrën e Aktores.) Kështu veprojnë ata që kanë shpirt të 
cekët. Ti nuk je e tillë, apo? Ti je më ndryshe. Ti ke ambicie, ke motivime për 
të arritur majat në karrierë. 

AKTORJA: Po. Unë do të bëj gjithçka për të arritur sukses në karrierë. (Ylli i 
afrohet duke e ndriçuar më shumë.)

YLLI: Ty të duhet të ngjitesh shkallëve të suksesit, kurse shkalla e parë jam unë. 
Nëse më dëgjon mua dhe bën ashtu si të them unë, gjithçka do të shkojë 
për mrekulli. Pastaj edhe për këtë shfaqje unë kam nevojë për pak „mish të 
freskët“... mendoj frymëzime te reja... U bë shumë kohë jetoj në vetmi. Dhe, 
ti je frymëzimi im ri... Bashkë do të bëjmë gjëra që do ta tronditin botën... 
(Duke treguar govatën.) Nga e gjithë kjo që ndodhi këtu, do të ngelë vetëm kjo 
govatë, si një rekuizitë e përdorur në një shfaqje... govata si simbol i mitrës... 
i mikrokozmosit të krijimit të jetës... Imagjinoje sikur kjo govatë të kishte 
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mundur të fliste, eh, çfarë tregimesh do dilnin... 

AKTORJA: Ua, sa bukur e thatë këtë! Sikur të mund të fliste govata? Ju jeni i 
mrekullueshëm, jeni njeri me fat, mendoj ne... unë jam me fat që ju njoh. Unë 
do të jem Blerta e mrekullueshme, do të bëj çmos që ju të krenoheni me këtë 
shfaqje dhe me mua.

YLLI: Blerta!?! Blerta ishte dhe do të mbetet vetëm një. Dhe, këtë e di vetëm unë.

AKTORJA: Kur e planifikoni premierën?

YLLI: Nuk e di.

AKTORJA: U bënë katër muaj që kemi filluar me prova dhe ende nuk po lëvizim në 
këto dy skena. Mendoj që duhet të përshpejtojmë pak për të...

YLLI: Jo. Nuk mund ta përshpejtojmë diçka që duhet të ndodhë, diçka që duhet të 
paraqitet këtu, në skenë.

AKTORJA: (Duke marrë pozë si modele.) E ajo jam unë, apo? Në skenë duhet të 
paraqitem unë.

YLLI: Në skenë duhet të paraqitet Blerta. Këtu në skenë duhet të ndodhë vdekja e 
Blertës. Vdekja madhështore e Blertës. 

AKTORJA: Ju mungon ajo?

YLLI: Po shumë. Por kështu e ka jeta... shkon në muze dhe sheh sende të një tjetër 
kohe... Vetëm i sheh ato sende apo objekte dhe i imagjinon ata njerëz që e 
kanë prekur këtë govatë, pasi atë e kanë prekur njerëz që kanë jetuar në një 
tjetër kohë... A mund të ndjesh aromën që kanë ndjerë ata?... A mund të ndjesh 
atë që kanë ndjerë ata kur kanë qenë përreth apo brenda në këtë govatë?... 
Jo... kjo është e pamundur, prandaj në teatër, në skenë, ne duhet që gjithçka 
të veshim me petkun e ëndrrave tona... të përgjërimeve tona dhe të ndjejmë 
në emër të tyre...Personazhet në skenë duhet të krijohen nga ëndrrat... 
duhet t’i prekim ëndrrat e publikut që të na besojë... Për ta bërë këtë duhet 
të nisemi nga ëndrrat tona... Dhe, kur publiku të na besojë... pastaj gjithçka 
është e lehtë...Pastaj do të na besojnë edhe policët, edhe gjyqtarët... madje 
edhe pushtetarët... edhe lypsarët... edhe... fëmijët... e kur të besojnë fëmijët, 
atëherë nuk do ta kemi asnjë pengesë para vetes...

 (Afrohet tek govata dhe futet aty, gjithnjë duke ndriçuar me bateri fytyrën e 
aktores. Pas pak fiket bateria dhe gjithçka mbulohet nga...) 

Errësira.
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СЦЕНА 1

(Лавиринт.)

(0 и 1. 0 и 1 со вреќи на рамо и ортоми околу вратот.)

(Пауза.)

1: Срање.

(Пауза.)

0: Се изгубивме.

1: Не се изгубивме.

0: Ти велам се изгубивме, ова место го гледам по трет пат. Или по стоти!?

1: Не е можно. Ги фрлаше трошките како што ти кажав?

0: На почетокот, да.

1: На почетокот да, а после?

0: Што после?

1: Ги фрлаше ли трошките како што ти кажав?

0: Не.

1: Не!

0: Не.

1: Зошто?

0: Бев гладен.

(Пауза.)

1: Што значи тоа?

0: Го изедов лебот.

1: Го изеде лебот!?

0: Бев гладен. 

1: Па нели од куќата зема пршута и димен лосос за не дај боже ако огладнеш.

0: Да.

1: И?

0: Не можам да јадам месо без леб.
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(Пауза.)

1: Кажи ми до каде точно фрлаше трошки?

0: Ти кажав, на почетокот.

1: Тоа беше пред многу време.

0: Многу.

1: Многу, многу.

0: Многу бев гладен.

1: Погледни каде сме? Не знаеме. Ништо не ми е јасно. Колку повеќе истиве 
работи ги гледам, повеќе сум збунет. Страв ми е да признаам дека 
местово го гледам по стоти пат. Веќе страв ме фаќа да го напуштам 
местово, зашто ако повторно го видам ќе се убијам.

0: И сега?

1: И кој курец сега? Ни ебана мачка не може да го најде патот до излезот.

0: Што ми викаш, што па сега јас сум крив.

1: А кој е крив?

0: Бев гладен. (Плаче.)

1: Немој.

0: Што немој?

1: Немој да плачеш, ме нервира кога некој плаче.

0: Бев гладен. (Продолжува да плаче посилно.) 

0: И сега јас сум крив, јас сум за сè крив, а што бев гладен на никого не му е 
грижа. Па уште сакаш да ме убиеш.

1: Така само кажав.

0 (Уште посилно плаче.): Убаво си седев дома се додека ТИ не се појави. Убаво 
ми велеше жена ми да не те слушам. За кој кур те послушав и појдов со 
тебе. Ми го уништи бракот и семејството. (Липа.)

1: Те молам престани, знаеш дека не поднесувам солзи.

0: Зошто?

1: Затоа што се растажувам и почнувам и јас да плачам.

(Двајцата плачат.)

1: Ајде, смири се.
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0: Не можам, ми се плаче.

(Продолжуваат да плачат.)

1: Доста, ова никаде не води.

0: А каде треба да води, изгубени сме.

1: Знам. Но мора да постои некој пат.

0: Што сме ние?

1: Што е битно.

0: Битно е.

1: Беше нешто, сега си нешто друго.

0: Благодарение на тебе.

1: Ти избра.

0: Ти ме заведе.

1: Не.

0: Ти ме заведе.

(Пауза.)

0: Имам камче во кондурата, многу ме боли.

1: Извади го.

0: Потоа нема да ме боли.

1: Сакаш да те боли?

0: Сакам да осетам дека сум жив, па и нека боли.

1: Тогаш што ми кажуваш за камчето.

0: Чисто како информација, сакам да споделам со тебе што ме боли.

1: Не почнувај повторно.

0: Со што?

1: Со емоции.

0: Многу си ладен кон мене.

1: Прекини, треба да размислиме како да излеземе од лавиринтов.

(Размислуваат.)

0: Ти текна нешто?



208ХЕНГИНГ АРАУНД

1: Уште размислувам.

(Продолжуваат да размислуваат.)

0: А сега?

1: Не, а ти?

0: Ни ја, и сега?

1: Мора да престанеме да размислуваме.

0: Па што ќе правиме?

1: Не знам, смисли нешто.

0: Значи како ти одговара така треба да играм. Кур те боли за сè, мене уште 
и ногава ме боли од каменот.

1: Мислиш од камчето.

0: Не, каменот. Толку ме боли ногава што мислам дека имам во кондурава 
цела планина.

1: Извади го.

0: Не можам, ми отече ногава. Сега ни кондурава не можам да ја собујам.

1: Имам нож, ќе ти ја исечам кондурата.

0: Не, после треба да одам бос.

1: И што да правам?

0: Не знам, смисли нешто.

(Се појавува мачка.)

1: Мачка!

0: Каде?

1: Не мрдај, да не ја уплашиш.

0: Фати ја.

1: Полека, не смееме да дозволиме да ни избега. Мораме некако да ја 
намамиме. Ако ја фатиме ќе ја врземе со јажево и после ќе нè изведе 
како куче на синџир од местово.

0: Мислам дека ми остана малку димена риба бидејќи имав помалку леб.

1: Сега треба да сум среќен што немаме леб. Дај ми ја рибата и не мрдај да не 
ја уплашиш.
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(1 ја намамува мачката, мачката ја јаде рибата,  
се дави и умира душејќи се.)

1: Не!

0: Што?

1: Умре.

0: Кој умре?

1: Мачката.

0: Како?

1: Се задуши.

0: Од што?

1: Од коска.

0: Па мачка е, како се задуши од коска?

1: Не знам, се задуши.

0: Да не умре од старост?

1: Не, маче е.

0: Ова само нам може да ни се случи.

1: Сè е против нас, Господ не нè сака. Цела вечност ми мина, вртејќи се во 
круг. Не можам повеќе. Остарев во лавиринтов.

0: И сега што ќе правиме?

1: Ќе го заебеме.

0: Кого?

1: Господ.

0: Како?

1: Ќе се обесиме.

0: Мислиш дека тоа е единствениот излез?

1: Не, ама во моментов е најоптимистички.

(Се бесат.)

МАЧКАТА: Мају, мјау, мјау. 
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СЦЕНА 2

(Пустина.)

(На сред пустина е пештерата на Али Баба.)

(0 и 1 стојат пред влезот.)

0: Ќе добијам сончаница, колку време сме тука?

1: Не знам, многу.

0: Многу, многу.

1: Многу.

0: Кога ќе се стемни?

1: Досега пет пати требаше да се стемни.

0: Ниту едно дрво, ниту еден џбун под кои можеме да се засолниме од 
Сонцево.

1: Не е едно, две се.

0: Што две?

1: Сонца.

0: Уште полошо.

1: Мораме некако да влеземе во пештерава.

0: Како, ноктиве си ги откорнав ама каменов ни да се помрдне.

1: Мора да постои збор со кој ќе го тргнеме каменов.

0: Каков збор?

1: Преоден збор. Кога бев мал, пред да заспијам, мајка ми ми читаше за Али 
Баба и...

0: Четириесетте разбојници.

1: Да, и колку што ме служи сеќавањето ова е таа пештера.

0: Сигурен си?

1: Да.

0: Јас заспивав уште на самиот почеток од читањето, затоа и не ја паметам.

1: Сезаме, отвори се!
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(Ништо не се случува.)

(Пауза.)

0: Ништо, чекај јас да пробам, ти убаво не го изговараш р. Сезаме, отвори се!

(Ништо не се случува.)

0 и 1: Сезаме, отвори се!

(Повторно ништо не се случува.)

1: Педер, го променил зборот.

0: Кој е педер?

1: Али Баба, а и логично е, измина многу време од тогаш. Досега ако не го 
променеше зборот од пештерава ни камен немаше да остане.

0: Сега уште го браниш.

1: Гледај позитивно, ако го погодиме зборот ќе бидеме богати, сити и што е 
најважно напиени.

0: Сезам отвори се!

1: Сеза отвори се!

0: Камену тргни се!

1: На мајка ти у пичка!

0: Да ти ебам сè живо!

1: Да умреш од ебење!

0: Да ти го начукам до даска!

1: И од напред и од позади, сеедно!

0: Да ти го пушам и од напред и од позади, сеедно!

1: Како не ти е срам.

0: Од што?

1: Од тоа што го кажа.

0: Па и ти пцуеше.

1: Замисли мајка ти да те слушне сега, што би помислила за тебе.

0: Зошто мајка ми?

1: А кој друг?



212ХЕНГИНГ АРАУНД

0: Жена ми.

1: На жена ти такви гадости ѝ правиш и ѝ кажуваш, што на ова нема ни да 
реагира.

0: Не е точно, јас ја почитувам жена ми.

1: Секако, од позади, од напред и кога ти го пуши.

0: И убаво готви, ама не како мама.

1: Од сите жени само мајките ги цениме.

0: Зошто?

1: Затоа што не смееме да ги ебеме, затоа и киднав од дома.

0: Зошто кидна?

1: За да не се заљубам.

0: Во кого?

1: Во мајка ми.

0: Ти си луд, од сите жени ти во мајка ти најде да се заљубиш.

1: Само во мајка ми можам да се заљубам бидејќи таа ме сака безусловно, 
сите други бараат нешто. Само мајчината љубов е вистинска, но луѓето 
се плашат од вистинска љубов, па ја забранија и направија табу од неа. 
Ја избркаа во рајот. Затоа нема љубов.

0: Зошто нема љубов?

1: Затоа што нè тераат да ја бараме на погрешно место. Затоа и Едип се 
ослепи.

0: Најди жена, ожени се, ќе го промениш ставот.

1: Или со мајка ми или со никоја друга. Бидејќи не можам со мајка ми, затоа 
што со текот на времето ме одведоа на погрешен пат од кој не можам 
да се вратам, а и поради големата разлика во години, не сакам ни да се 
заљубам, ни да се женам.

0: Зошто? 

1: Затоа што жените ги јадат мажите. Зашто по некое време нема да ја сакам 
повеќе жена ми, па ќе почнеме да се лажеме и да се изневеруваме. А 
бидејќи се движиме по инерција, ќе се помириме со тоа и цело време 
ќе живееме во лаги, преправајќи се дека е сè во ред. Не дај боже деца 
да имаш. 
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0: Зошто?

1: Затоа што ќе бидат, како што сме и сите ние, деца на разведени родители. 
Па уште ќе се плашиш да не се заљубат во мајка им. Ако имаш син ќе 
се плашиш да не стане педер или наркоман, а ако имаш ќерка ќе се 
нервираш што наркомани и латентни педери ќе ти ја ебат. Е, па тоа не 
можам да го поднесам. Остај што сум без мајка уште да останам и без 
деца, нема шанси.

0: Мислам дека ќе повратам.

(Повраќа.)

(Доаѓа Али Баба и четириесетте разбојници.)

0: Али Баба!

1: И четириесетте разбојници!

0: Спасени сме.

1: Го наебавме.

АЛИ БАБА: Што правите овде?

1: Чекаме некој да ни ја отвори пештерава.

АЛИ БАБА: Зошто?

0: Жедни сме.

АЛИ БАБА: Зошто?

1: Затоа што сонцава нè убија во поим.

40-те РАЗБОЈНИЦИ: Па што не влеговте?

0: Не го знаеме зборот.

АЛИ БАБА: Зошто мислите дека ние го знаеме?

0: Го знаете?

40-те РАЗБОЈНИЦИ: Можеби.

1: Ама не го кажувате.

40-те РАЗБОЈНИЦИ: Не ве познаваме.

0: А ако се запознаеме?

АЛИ БАБА: Па и да се запознаеме, зошто мислите дека ќе ви го кажеме?

0: Затоа што мислиме дека во суштината на секој човек е да помогне на друг 
човек кога е во неволја.
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40-те РАЗБОЈНИЦИ: Вие сте во неволја?

1: Очигледно, инаку не би седеле тука, чекајќи некој да дојде.

40-те РАЗБОЈНИЦИ: Ти многу се праиш курназ.

1: Ќе ни дадете вода или не.

АЛИ БАБА: Ако не ви дадеме што ќе правите?

1: Не знам. Тоа не го очекувавме.

0: Кај нас водата е џабе, секаде ја има.

40-те РАЗБОЈНИЦИ: Тогаш што не седите дома, што барате овде?

0: Тој ме натера да појдам со него.

1: Не е точно, ти избра.

0: Ти ме натера.

АЛИ БАБА: Не ме интересира вашата историја. Што барате овде?

1: Не знам. Залутавме.

АЛИ БАБА: Во пустина?

0: Црвенкапа во шума, ние во пустина.

АЛИ БАБА: Зошто баш Црвенкапа?

0: Па има логика и некаква аналогија.

АЛИ БАБА: Зошто, ви личиме на волкот?

40-те РАЗБОЈНИЦИ: Или на бабата?

АЛИ БАБА: Или на ловџијата?

(Се смеат.)

0: Не, не, не. Господа погрешно се разбравме.

1: Зошто се смеете? 

40-те РАЗБОЈНИЦИ: Зошто па да не се смееме?

0: Не е смешно.

АЛИ БАБА: Зошто не е смешно? Баш е смешно.

1: Доста со тоа зошто.

40-те РАЗБОЈНИЦИ: Ќе ги колеме.

0: Ова е недоразбирање, ние сакаме само малку вода.
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АЛИ БАБА: Кај нас водата не е џабе. Ќе платите.

1: Со што? Немаме скршена пара. 

0: Ниту пак некаква вредност.

АЛИ БАБА: Сакате да ви кажам една тајна.

1: Не.

0: Да.

АЛИ БАБА: Сакате или не сакате. 

1: Не.

0: Зошто не?

1: Зашто мислам дека ќе наебеме кога ќе ја чуеме.

0: Не сакаме.

АЛИ БАБА: Зошто не?

0: Зашто ќе го наебеме.

АЛИ БАБА: Добро, тогаш ќе ви кажам една тајна. Ако патувате во обратен 
правец од движењето на Сонцето ќе го најдете излезот. 

1: Кое Сонце? Две се.

АЛИ БАБА: Е, еби го. Кажав. А бидејќи секоја тајна си носи и одговорност, 
а вие, вака кога ве гледам, баш и не ми изгледате за одговорни, а веќе 
тајната е кажана, значи доаѓаме до заклучок.

40-те РАЗБОЈНИЦИ: Ќе ги одереме и од нивните кожи ќе направиме седла 
за нашите коњи.

АЛИ БАБА: Не. Ќе ги ебеме.

0: Ама ние сме мажи!

АЛИ БАБА: Доста ни е од вашите жени, сега вас ќе ве ебеме.

(Ги натртуваат 0 и 1 и ги ебат. 0 и 1 прво се бунат, викаат, плачат и на 
крај се онесвестуваат. Али Баба и 40-те РАЗБОЈНИЦИ откако ќе завршат со 

ебењето влегуваат во пештерата. По некое време 0 и 1 се освестуваат.)

0: Оф, леле, сонував како Али Баба и 40-те разбојници нè ебат. 

1: Не сонуваше.

0: Мислиш...

1: Да.
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(0 повраќа.)

0: И сега што ќе правиме? Педериве ни зборот не ни го кажаа.

1: Ништо, ќе се обесиме.

(Се бесат.)

АЛИ БАБА: Кажав дека излезот може да се најде доколку се движите 
спротивно од движењето на Сонцето, но најважното заборавив да го 
споменам, по темнината на превезот на Северот, Сонцето се движи од 
Запад кон Исток. А кое сонце? Па само едно е сонце, другото е негова 
сенка. Кажав.

СЦЕНА 3

(Чудна шума.)

(Елка.)

(Околу елката се 7-те ЏУЏИЊА, пеат.)

(Малку понатаму, во кристален ковчег положено е телото на Снежана.)

7-те ЏУЏИЊА: Среде соба високо

                елката ни стои

                и ја красат играчки

                во илјада бои.

                Елко, елко порасни 

                уште две-три педи

                за да може Дедо Мраз

                дарови да реди.

(Влегуваат 0 и 1. Џуџињата се кријат.)

0: Ме боли газето.

1: И мене.

0: Многу.

1: Многу, многу.

0: Многу ме боли. Не можам да седам, едвај стојам, нозеве ми се тресат.
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1: Само се жалиш.

0: Се жалам зашто ме боли.

1: Стисни заби.

0: Кога стискам заби цела вертикала ме боли, од устава до анусот.

1: Знам, гладен сум а не можам да јадам. Кога јадам устава едвај ја отворам, 
кога кенкам уште полошо.

0: Ко кактус да сум голтнал.

(Го здогледуваат ковчегот.)

1: Снежана!

0: Мртва?

1: Отруена.

0: Од лошата вештерка.

1: Од маќеата.

0: Ако ја бакнеме ќе се разбуди, така е во приказната.

1: Да, ама треба да ја сакаш. Ја сакаш?

0: Убава е.

1: Ја сакаш?

0: Не знам. Ајде да пробаме.

1: Имам подобра идеја. (Ги соблекува панталоните.) 

0: Што правиш?

1: Ги соблекувам панталоните.

0: Зошто?

1: Да ѝ се качам.

0: Луд си?

1: Се осеќам многу ебено, ама многу, ко цела чета аскер да ме ебела. Е па 
доста ме ебеа сега јас малку да се наебам. Морам да признаам дека 
никогаш не ми се допаѓала Снежана, јас бев заљубен во маќеата, ама 
што е, тука е.

0: Ама мртва е.

1: Делумно.
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0: Ти си некрофил.

1: Делумно.

0: Не ти дозволувам.

1: Ти кога се ебеш со жена ти некој ти се меша?

0: Каква врска има жена ми со Снежана?

1: Никаква, тоа и ти велам. Кога се ебеш со жена ти тоа е како да гледаш два 
леша како се ебат. Тоа е некрофилија, а ова е делумна некрофилија.

0: Засрами се, може ќерка да ти биде.

1: Немам жена, значи немам ни ќерка. А и од каде знаеш, можеби јас сум 
принцот на белиот коњ.

0: Не е можно.

1: Зошто?

0: Немаш коњ.

1: Точно. Сепак ќе ја ебам.

0: Не ти дозволувам.

1: Сакаш ти прв?

0: Не.

1: Пробај, ќе се осетиш делумно жив.

0: А што ако некој нѐ види?

1: Кој?

0: На пример, седумте џуџиња.

1: А што ако тие го направиле истово што сакаме и ние да го направиме.

0: Џуџињата?

1: И тие се мажи.

0: Не ми се верува.

1: Сакаш да ебеш или не?

0: Не знам. Ама по тебе.

1: Сега сакаш а пред малку ме обвинуваше за некрофилија.

0: Делумна.
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1: Засрами се, може ќерка да ти биде.

0: Е, па не ја ебам. (Плаче.) 

1: Добро, јас ќе ја ебам за двајцата.

(1 го трга капакот на ковчегот.)

1: Мајко мила.

0: Мајка ти?

1: Не Снежана, ама ко мајка ми да ја гледам.

0: Убаа?

1: Не, стара и разебана.

0: Па како е можно?

1: Не знам. Можеби џуџињата ѝ ебале мајката.

0: Ќе ѝ се качиш?

1: Гад ми е.

0: Па нели само мајка ти ја сакаш?

1: Да ама мислев на мајка ми у нејзини најдобри денови, пред да ме роди.

(Влегуваат седумте џуџиња.)

7-те ЏУЏИЊА: Кои сте вие?

1: Принцот.

7-те ЏУЏИЊА: Каде ви се коњите?

1: Ги пуштивме да се ебат на ледина.

7-те ЏУЏИЊА: Што правиш ти?

0: Плачам.

7-те ЏУЏИЊА: За кого?

0: За коњите.

7-те ЏУЏИЊА: Не плачи, ви ги убивме коњите.

1: Ние немаме коњи.

7-те ЏУЏИЊА: Значи некој од нас лаже. А ти што правиш горе на ковчегот?

1: Сакам да ја ебам Снежана ама некако не ми оди. Што ѝ направивте на 
Снежана?
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7-те ЏУЏИЊА: Што ѝ направивме?

1: Па на човек не личи.

7-те ЏУЏИЊА: Па не е човек, жена е и мртва е.

1: Стара, остарена, баба.

7-те ЏУЏИЊА: Па Принцот малку се забави. Времето минуваше. Ние 
можеби сме џуџиња, но пред сè сме мажи.

1: Знаев.

0: Од што умре Снежана?

7-те ЏУЏИЊА: Од ебење, од работа, од старост. Не знаеме. Од сè по малку. 
Умре.

0: А вештерката?

7-те ЏУЏИЊА: Маќеата?

1: Да, маќеата?

7-те ЏУЏИЊА: Што со неа?

1: Па каде е? Нели она ја отру Снежана?

0: И Принцот ја оживеа со својата љубов.

7-те ЏУЏИЊА: Прави сте. Маќеата ја отру, дојде Принцот ја оживеа. Заминаа 
среќни и весели.

0: И?

7-те ЏУЏИЊА: По некое време, не помина една година, ете ти го доаѓа 
Принцот со Снежана и ни вели: „Почувајте ја малку Снежана, јас имам 
нешто работа да завршам, бргу ќе се вратам. Да не седи сама во толкав 
замок, греота е“.

0: И?

7-те ЏУЏИЊА: И од тогаш помина многу време а него уште го нема.

1: Многу.

0: Многу, многу.

1: Реков ја дека вие сте ѝ го направиле ова.

7-те ЏУЏИЊА: Не ние. Времето.

0: Сакам дома. Време е да си одиме дома.

7-те ЏУЏИЊА: Нема дома. Нема повеќе време.
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0: Сакам да си одиме.

7-те ЏУЏИЊА: Одете си. Но најпрвин ќе ве обесиме.

(Ги фаќаат и почнуваат да ги бесат.)

1: Пуштете нè ќе ви платиме.

7-те ЏУЏИЊА: Имате пари?

0: Не.

7-те ЏУЏИЊА: Немате ни коњи.

1: Не.

7-те ЏУЏИЊА: Тогаш што се пазарите.

1: Можете да не ебете.

0: Да.

7-те ЏУЏИЊА: Не. Ова е друга приказна.

1: За што нѐ бесите, поради една жена? 

7-те ЏУЏИЊА: Војни за жени. Но, не ве бесиме поради тоа.

0: Поради што?

7-те ЏУЏИЊА: Поради тоа што сакате да уништите нешто убаво.

0: Ковчегот?

7-те ЏУЏИЊА: Не можете да го уништите ковчегот. 

1: Но ништо не направивме.

7-те ЏУЏИЊА: Ама сакавте. Тоа е исто како да сте го направиле.

1: Делумно.

0: Но ние навистина ништо не направивме. (Плаче.)

7-те ЏУЏИЊА: Прво сакавте да ја ебете Снежана, после лажевте дека имате 
коњи, па сакавте да нè поткупите и на крај сакавте да ве ебеме. Ве 
бесиме зашто сакавте да ни го ебете споменот.

(Ги бесат. 7-те ЏУЏИЊА го затвораат ковчегот. 
Си заминуваат. 0 и 1 висат на елката. Принцот не доаѓа.)

7-те ЏУЏИЊА: Кога Кралот нѐ назначи за чувари на рудникот, шумата 
и ковчегот, мислевме дека ќе ги браниме од разни арамии, а не од 
натрапници и неупатени. Кралот е мудар. Споменот не може да се 
украде, може само да се уништи.
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СЦЕНА 41

(Истата чудна шума или слична на неа. Куќичката на трите прасиња.  
На тремот седат трите прасиња и пушат џоинт.  

Во кафез седи Волкот. Влегуваат 0 и 1.)

1: Чудна шума.

0: Многу.

1: Многу, многу.

0: Многу чудна шума.

1: Како да сум бил тука.

0: И јас.

1: Не знам зошто ама од елкава ме лазат морници.

0: Јас се душам и губам здив.

1: Изгледа повторно се изгубивме.

0: Сакам дома.

1: Каде ти е домата?

0: Не знам. Не знам каде сум, каде треба да одам, што да правам. Знам само 
дека благодарение на тебе се заглавивме во шумава. Знам дека имам 
жена и деца, ама повеќе не се сеќавам како изгледаат. Матно ми е сѐ.

1: Јас знам дека треба да направиме нешто, ама не знам што.

0: Што да правиме во шумава? Да ограбиме дрва за огрев.

1: Гледај куќа. Ајде да ја ограбиме.

0: Сигурен си? Мене некако ми е шубе, да не го наебеме.

1: Нема. Прво ќе се прикрадеме, да видиме што се случува.

(Се прикрадуваат.)

SCHWEINCHEN 1: Guter Kif.

SCHWEINCHEN 2: Der Beste.

SCHWEINCHEN 3: Par exellence.

SCHWEINCHEN 1: Ich bin bekifft.

1 преводот на сцена 4 е на стр. 244
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SCHWEINCHEN 2: Er hat mich losgelassen.

SCHWEINCHEN 3: Ich habe Paranoia bekommen.

SCHWEINCHEN 1: Er ist hausgemacht.

SCHWEINCHEN 2: Hausgemacht ist hausgemacht.

SCHWEINCHEN 3: Pestizidfrei, 100 % pure nature.

SCHWEINCHEN 1: O, happy days. 

SCHWEINCHEN 2: Ich wuerde den ganzen Tag so herumliegen.

SCHWEINCHEN 3: Ich das ganze Leben, wenn ich nur keine Paranoia bekomme.

ВОЛКОТ: Се извинувам, може ли некој од вас да ме пушти надвор. Морам во 
тоалет.

SCHWEINCHEN : Wolf!!!

(Панично влегуваат во куќата. По некое време излегуваат со стапови.)

SCHWEINCHEN 3: Er will uns toeten, ich hab’s in seinen Augen gesehen.

SCHWEINCHEN 2: Seid vorsichtig, dass er auf uns nicht springt.

SCHWEINCHEN 1: Das ist unmoeglich, ich habe ihn persoenlich zugemacht.

SCHWEINCHEN 3: Er wird uns schlachten, braten und fressen.

ВОЛКОТ: Смирете се ве молам. Само сакав да одам во тоалет.

SCHWEINCHEN 3: Du luegst, du moechtest uns grillen.

ВОЛКОТ: Не јадам месо. Ми прави мачнина.

SCHWEINCHEN 1: Warum hast du dann Schafe entfuehrt?

ВОЛКОТ: Заради млекото, многу сакам млеко. Потоа ги пуштав.

SCHWEINCHEN 3: Du luegst, du moechtest unseren Tod und unser Haus.

ВОЛКОТ: Ова не е куќа, ова е кочина.

(Трите прасиња го тепаат Волкот.)

SCHWEINCHEN 3: Er wollte uns toeten.

SCHWEINCHEN 2: Beruhige dich.

SCHWEINCHEN 3: Man konnte es in seinen Augen sehen.

SCHWEINCHEN 1: Beruhige dich. 

SCHWEINCHEN 3: Er wollte uns noch lebendig haeuten.
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SCHWEINCHEN 2: Beruhige dich.

SCHWEINCHEN 3: Aus unseren Haeuten haette er, Stiefel und Jacken machen.

SCHWEINCHEN 1: Beruhige dich, hier, nimm den Joint.

SCHWEINCHEN 3: Stellt euch vor, aus unseren Haeuten.. (Плаче и пуши.)  

SCHWEINCHEN 2: Es passiert nichts.

SCHWEINCHEN 1: Es ist langweilig.

SCHWEINCHEN 3: Brueder, ich bin ganz locker.

SCHWEINCHEN 1: Es ist mir egal. Du beschwerst dich immer ueber etwas.

SCHWEINCHEN 2: Du bist langweilig und uns ist lanweilig. Du machst es nur 
langweiliger. Man haelt es nicht mehr aus.

SCHWEINCHEN 1 : Wir schliessen dich zusammen mit dem Wolf, dann beschwert 
euch gemeinsam.

SCHWEINCHEN 3: Ihr liebt mich nicht, keiner liebt mich. Nur der Wolf liebt mich. 
Er will mich fressen. Ihr werdet keinen Deut scheren, wenn mir irgendwas 
passiert. Miss Piggy liebt mich auch nicht. Ich gehe weg.

SCHWEINCHEN 2: Und wo?

SCHWEINCHEN 3: Mich umzubringen. (Плаче.)

SCHWEINCHEN 3: Geh bring dich um, worauf wartest du noch?

SCHWEINCHEN 3: Ihr liebt mich nicht mehr. Ihr gehe echt mich umzubringen.

SCHWEINCHEN 2: Aber warum denn?

SCHWEINCHEN 3: Warum hast du mich verlassen?

SCHWEINCHEN 2: Du hast mit ihr Schluss gemacht, schon vor drei Jahren. Hast 
du das vergessen?

SCHWEINCHEN 3: Wie kann ich diesen Tag vergessen? Dass sie mit mir Schluss 
machen moechte, und damit ich sie aus Komplikationen rette, habe ich mich 
aufgeopfert und mit ihr Schluss gemacht.

SCHWEINCHEN 1: Du bist verrueckt.

SCHWEINCHEN 3: Ihr habt sie nicht geliebt nur ausgenuetzt. Ich war derjenige, 
der sie geliebt und versteht hat. Ich. 

SCHWEINCHEN 2: Sie war eine Hure, wir haben sie in einem Bordell kennengelernt, 
dort hat sie gewohnt, und dort wohnt sie noch immer.
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SCHWEINCHEN 3 : Aber ich hab’ sie geliebt.

SCHWEINCHEN1: Du hast sie gar nicht besucht. Wie sie ist, hast du von unserem 
Erzaehlen gewusst. Du hattest Angst ins Bordell zu gehen, weil du gedacht 
hast, dass der Wolf dich frisst. Wir haben den Wolf nur deinetwegen 
gefangen und in diesem Kafeig geschlossen, wo er noch immer verrottet. 
Der arme Wolf, wenn ich ihn sehe zerreisst mein Herz. Wir haben ihn genau 
am Mittag gefangen, waehrend er Milch getrunken hat, wir haben ihn 
zum Kuchen einladen gelogen. Seit dem Tag hat er keine Sonne gesehen. 
Jeden Tag verpruegeln wir ihn, weil wenn du bekifft bist, bekommst du die 
Paranoia, dass er uns fressen moechte. Einmal, vor drei Jahren hast du dich 
auf den Weg gemacht, nur um mit ihr Schluss zu machen. Und warum? Weil 
die anderen sie gefickt haben, und du konntest das nicht akzeptieren. Du 
bist auch nicht im Bordell angekommen. Du bist verlorengegangen.

SCHWEINCHEN 2: Also sie ist eine Hure.

SCHWEINCHEN 1: Die ganze Zeit versucht zu sagen. Du bist in eine Hure, die 
du nicht gesehen hast verliebt, und noch wolltest du sie heiraten aber zum 
Preis von einer Jungfrau. Wo hast du eine Hure, die noch auch eine Jungfrau 
ist gesehen? Ein total nuechternes Schwein.

SCHWEINCHEN 3: Ihr habt kein Recht so ueber sie zu sprechen. Ich verbiete 
euch ihr ein Bonbon ans Hemd zu kleben. Wenn ihr aus meiner Sicht sehen 
wuerden, duerftet ihr ueber sie nicht so sprechen.

SCHWEINCHEN 1: Du hast sie ueberhaupt nicht geshen, wie erwartest du , dass 
wir sie mit deinen Augen sehen?

SCHWEINCHEN 3: Mit euch kann ich mich nicht verstaendigen, ich geh mich 
umbringen.

SCHWEINCHEN 2: Hier, nimm diesen Joint bevor du dich umbringst.

(Пушат.)

0: Пушат.

1: Да им пријдеме.

0: Ако нѐ истепаат?

1: Одамна не сум пушел. Многу ми се пуши. 

(Приоѓаат.)

0 и 1: Здраво!

SCHWEINCHEN: Woelfe!!!
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(Ги тепаат.)

0: Не сме волци.

SCHWEINCHEN2: Ihr seht wie Woelfe aus.

SCHWEINCHEN1: Ihr sprecht wie Woelfe.

SCHWEINCHEN3: Auf Wolfssprache.

0: А каков е волчешкиот јазик?

SCHWEINCHEN1: Wir wissen nicht.

SCHWEINCHEN 2: Das ist das groesste Problem, wir koennen Woelfe von 
Schweine nicht unterscheiden.

SCHWEINCHEN 3: Nur im Aussehen.

1: Ние сме луѓе.

SCHWEINCHEN1: Ihr sprecht wie Woelfe.

SCHWEINCHEN 2: Oder wie Schweine.

SCHWEINCHEN 3: Was auch immer.

0: Ние сме луѓе.

SCHWEINCHEN : Woelfe!!!

(Повторно ги тепаат.)

0: Вие сте трите прасиња?

SCHWEINCHEN 1: Wir sind keine Ferkel.

SCHWEINCHEN 2: Und wir sind nicht drei.

1: Колку сте?

SCHWEINCHEN 3: Fuenfzehn.

0: Јас гледам само три. Ти?

1: И јас.

SCHWEINCHEN 3: Ihr seht schlecht. Ihr zaehlt gut, aber ihr seht schlecht.

0: Каде ви се другите дванаесет?

SCHWEINCHEN 1: Sie haben aufgegeben.

0: Од што?

SCHWEINCHEN 1: Das ist ein Geheimnis. Wenn wir es euch sagen, dann muessen 
wir euch toeten.

(Прасињата се смеат.)
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1: Вие некои опасни фраери сте?

SCHWEINCHEN 3: Heutzutage ist es so, es gibt keine Leute.

(Прасињата се смеат.)

SCHWEINCHEN 2: Wer seid ihr?

SCHWEINCHEN 3: Was wollt ihr?

0: Ние сакавме само малку да пушиме.

SCHWEINCHEN 1: Was zum Rauchen?

1: Трева.

SCHWEINCHEN 2: Was fuer ein Gras?

1: Трева. Марихуана. Cannabis sativa.

SCHWEINCHEN 1: Wir kiffen nicht.

SCHWEINCHEN 2: Wir sind keine Drogensuechtige.

SCHWEINCHEN 3: Nennt ihr uns Drogensuechtige?

SCHWEINCHEN 1: Der Wolf hat uns “etwas” zum Rauchen gegeben

SCHWEINCHEN 2:Der Wolf ist also ein Dealer.

SCHWEINCHEN 3: Er will uns nach Gras suechtig machen.

SCHWEINCHEN 1: Er ist ein Menschenhaendler, er moechte uns verkaufen.

SCHWEINCHEN 2: Ins Bordell.

(Прасето 3 паѓа во несвест. Другите две прасиња ги тепаат 0 и 1.)

1: Ова веќе нема смисла.

SCHWEINCHEN 1: Was macht Sinn? Nichts macht einen Sinn. Das Leben ist so 
komplex, dass...

1: Ај не филозофирај многу. Ќе ни дадеш да пушиме или не.

0: Да.

SCHWEINCHEN 1: Nein.

SCHWEINCHEN 3: Willst du vielleicht sagen, dass wir Drogensuechtige sind? 
Brueder, diese moechten uns toeten, ich sehe es in ihren Augen.

SCHWEINCHEN 2 : Hoer mit der Paranoia auf.

SCHWEINCHEN 1 : Wir verpruegeln euch und dann schliessen wir euch mit dem 
Wolf.
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1: Нема.

(1 вади пиштол и ги убива Прасињата.)

SCHWEINCHEN 3: Ich bin gestorben, und hab’ noch nie gefickt. (Умира.)

0: Ги уби. Од каде имаш пиштол? Што ќе правиме сега? 

1: Ќе напишеме нова многу поромантична приказна.

(Влегува во куќата.)

(Пауза.)

(Излегува.)

1: Свињи, ја испушиле цела трева.

0: А Волкот?

ВОЛКОТ: Јас ништо не видов.

1: Ќе го убиеме и Волкот.

0: Не можам тоа да го направам.

1: Јас ќе го направам.

0: А, ако не нè каже?

ВОЛКОТ: Нема да кажам.

1: Никому повеќе не му верувам.

0: А мене?

1: Со тебе друг пат.

(Вади пиштол нишани во Волкот и ШТРАК!!!)

1: Баш како во американски филмови, или имаш во пиштолот 20 куршуми 
повеќе или секогаш ти фали еден. Можно ли е барем еднаш да биде сè 
као во реалноста. Доста ми е од магија.

0: И сега?

ВОЛКОТ: И сега, доста. Сега ќе дувнам, ќе дувам и ќе разнесам сè околу мене. 
Прво ќе го разнесам кафезов, после скапанава куќичка и најпосле ќе 
ве ебам, па ќе ве бесам зашто таков е редот и тој треба да се запази.

(0 и 1 паѓаат на колена, плачат.)

0: Те молам беси нѐ само немој да не ебеш.

ВОЛКОТ: Не. Прво ќе ве ебам па ќе ве бесам.
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0: Беси нѐ, па еби нѐ, тебе ништо нема да ти смени, нас многу. Те молиме во 
име на човечноста.

ВОЛКОТ: Каква човечност, па ја сум волк. Сакав да се однесувам како човек, 
дури едно време мислев дека сум станал човек, но кога ве видов вас 
сфатив дека е подобро да си волк. Знаете ли вие што сè не ви поминува 
низ глава кога ќе ви вперат пиштол во глава и кога ќе го чуете звукот 
на чкрапалото?

0: Што?

ВОЛКОТ: Ништо. Едноставно умираш.

1: Мене баш живо ми изгледаш.

ВОЛКОТ: Вие мене баш мртво ми изгледате, некако сте ми бледички.

0: Од стравот.

ВОЛКОТ: Дека ќе ве убијам?

0: Дека ќе не ебеш.

1: Но ние те ослободивме од прасињата.

ВОЛКОТ: Зарем мислевте дека не можев да си одам кога сакам? Мислевте 
дека требаше вие да се појавите па да се ослободам? Јас само сакав да 
видам до каде може да оди свинската глупост.

0: До каде оди?

ВОЛКОТ: До нигде. Почнува и завршува со свињарија. Тоа можете да го 
видите и по кафезов, куќичкава и местово. 

1: И до кога ќе седеше во кафезов?

ВОЛКОТ: Додека не им здосадив. Ме тепаа, ќе ме тепаа и толку. На крај ќе 
ме пуштеа, не им е прв пат. Но вашата глупост е полоша од свинската, 
вашата иде до смрт. Полоши сте од свињиве а мислите дека сте 
почовечни од нив. Што е човечност? Да имаш човечки лик? Свињите се 
свињи и толку, вие сте луѓе а не сте луѓе. Што сте?

0: Изгубени сопатници. 

ВОЛКОТ: Сакате да ви го покажам патот?

0: Да.

1: Не.

ВОЛКОТ: Добро, тогаш ќе ви го покажам.
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(Волкот во име на човештвото ги ебе 0 и 1 па ги беси на тремот од куќата.)

ВОЛКОТ: Ти иб’м прасињата. Ни куќа не знаат да направат. Сто пати им 
кажав од камен да ја прават. Не слушаат. Од слама и дрво прават. И ова 
ми било куќа. Ова е кочина. Ти иб’м прасињата, ти иб’м. Не се фрлаат 
бисери на свињи.

(Ја оддувува кочината.)

СЦЕНА 5

(Замокот на Ѕверот. Ѕверот води љубов со Убавицата. 0 и 1 гледаат.)

1: Ја силува.

0: Ќе ја убие. Треба да сториме нешто.

1: Што? Види колкав е, ќе не среди одма.

0: Многу е голем.

1: Многу.

0: Многу, многу.

(Размислуваат.)

0: Што да правиме?

1: Само едно.

0: Што?

1: Да си го издркаме пред да нѐ забележи.

0: Ти си луд.

1: Имаш подобра идеја? 

0: Не.

1: Тогаш?

0: Тогаш?

(Дркаат.)

1: Срање, го силува.

0: Ќе го убие. Направи нешто.

1: Што? Види што му прави.
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0: Повеќе не ми се дрка, ми се лоши, ќе повратам.

1: Немој врз мене.

(Повраќа врз 1.)

1: Срање. (Повраќа.)

(Во истиот момент Убавицата и Ѕверот свршуваат.)

УБАВИЦАТА: И?

ЅВЕРОТ: Најдобро до сега.

УБАВИЦАТА: Последниве три години секој ден истово го зборуваш.

ЅВЕРОТ: Последниве три години секој ден ми е убаво.

УБАВИЦАТА: Не е можно. Првата година ти верував, но последниве две 
години сè повеќе се сомневам.

ЅВЕРОТ: Не се сомневај, верувај.

УБАВИЦАТА: Верував кога ми кажа дека ќе станеш прекрасен Принц ако 
водам љубов со тебе. Поминаа три години и ништо, сѐ уште си грд ко 
ноќ.

ЅВЕРОТ: Не зависи од мене.

УБАВИЦАТА: Од кого зависи?

ЅВЕРОТ: Од тебе.

УБАВИЦАТА: Сè направив и ништо.

ЅВЕРОТ: Можеби не се трудиш доволно.

 УБАВИЦАТА: По три години викаш дека не е доволно. Ме растури од ебење, 
едвај одам и не е доволно.

ЅВЕРОТ: Времето нема никаква врска со тоа.

УБАВИЦАТА: Што има?

ЅВЕРОТ: Срцето.

УБАВИЦАТА: Ти го дадов моето срце колку што една жена може да даде на 
ѕвер, и повеќе.

ЅВЕРОТ: Ти за мене не си една жена, ти си единствена.

УБАВИЦАТА: Единствена ама во што. Чистам, перам, пеглам, ти ги бришам 
лигите кога ќе се изнервираш или ќе се возбудиш, ме претвори во 
робинка. Никој не ми помага, тие што можеа избегаа од замоков, 
другите ги закла како јагниња.
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ЅВЕРОТ: Да, ги убив ама поради тоа што ти така сакаше. Сите ти сметаа, 
сакаше да бидеш единствената господарка на замоков. Не сакаше 
замоков да го делиш со никого, го претвори во рушевина само за да 
имаш оправдување дека светот надвор е поубав од овде.

УБАВИЦАТА: Никогаш не сум ти рекла да убиеш некого.

ЅВЕРОТ: Не требаше да зборуваш, гледав и чувствував. Дојде како 
најпрекрасното и најчистото нешто што сум го видел во животот, беше 
почиста и од розата што татко ти ја скина од градината и поради која и 
ти си овде. Дојде како убавица а стана ѕвер поголем од мене.

УБАВИЦАТА: Ти ме направи тоа што сум.

ЅВЕРОТ: Не јас, власта. Од селанче направив Принцеза, но сè е залудно штом 
го изгуби цветот во себе.

УБАВИЦАТА: Тој цвет тебе ти го дадов.

ЅВЕРОТ: Не се забележува на мене.

(Пауза.)

УБАВИЦАТА: Сонував како татко ми е многу болен.

ЅВЕРОТ: Уште една причина да заминеш од овде.

УБАВИЦАТА: Ќе се вратам.

ЅВЕРОТ: Знам. Збогум.

(Малку на страна.)

0: Сакам да си одиме, се плашам од Ѕверот.

1: Јас од Убавицата.

0: Сеедно, ајде да си одиме.

1: Не го знам излезот од овде, ќе треба да прашаме некого.

0: Кој?

1: Што мислиш.

0: Не.

1: Да.

0: Прашај ги ти, мене ми е страв.

1: Ако треба и со ѓаволот лично ќе разговарам само ако ми каже каде е 
излезот.
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0: Тогаш ајде да ги прашаме.

1: Реков со ѓаволот, но не и со Убавицата. Ќе почекаме да си замине, па ќе го 
прашаме Ѕверот.

0: А да ја следиме до излезот.

1: Следи ја ти, јас ќе одам кај Ѕверот.

0: Страв ми е сам.

1: Тогаш седи и чекај да замине.

(Убавицата заминува.)

1: Добар ден или добровечер, сеедно.

0: Пред да нè убиеш сакавме само да ви кажеме дека се изгубивме.

ЅВЕРОТ: Замина ѕверот, сега сте сигурни. Како влеговте?

0: Не знаеме, едноставно се најдовме овде.

ЅВЕРОТ: Што барате?

1: Излез.

ЅВЕРОТ: Сите само излезот го бараат, не знаат да го најдат, па доаѓаат кај 
мене јас да им го кажам. Цел живот сум затворен во замоков а од мене 
бараат каде е излезот.

0: Ние го бараме излезот од замокот.

ЅВЕРОТ: Зошто?

1: За да си одиме дома.

ЅВЕРОТ: Што барате дома, досадно е.

0: Сакам да си ја видам жената и децата.

ЅВЕРОТ: Те заборавиле, си нашле нов сопруг и татко.

0: Сакам дома.  (Плаче.)

1: Не плачи те молам.

0: Не можам, сакам дома. (Липа.)

1: Немој те молам знаеш дека и јас... (Плаче.)

0: Како не ти е жал, двајца мажи плачат а ти не сакаш да ни кажеш каде е 
излезот.

ЅВЕРОТ: Како не ви е жал, гледате дека умирам а вие за излезот ми плачете.
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(Престануваат да плачат.)

1: Зошто умираш?

ЅВЕРОТ: Поради замокот.

0: Кој те затвори во замоков?

ЅВЕРОТ: Никој, јас ги затворив другите во светот за да можам да живеам во 
замоков.

1: Замоков е рушевина.

ЅВЕОТ: Замоков сум јас. Го изградив сам, беше најпрекрасен замок правен по 
мерка на вселената, со најпрекрасната градина. Сите во него изгледаа 
грди бидејќи неговата убавина фрлаше сенка на сите, но јас бев среќен 
од своето дело, сѐ додека еден ден Таа не се појави. Беше прекрасна и 
убава како замокот, но кога дојде со себе донесе и дел од надворешниот 
свет. Мал дел што никој на почетокот не го забележуваше, но кој 
резултираше со ова што е сега.

0: Што не ја избрка навреме.

ЅВЕРОТ: Се заљубив.

1: Зошто не го изгради повторно?

ЅВЕРОТ: Немав со кого. Доста зборував оставете ме да умрам.

0: Од што.

ЅВЕРОТ: Од љубов.

1: Но, ти кажа дека ќе се врати.

ЅВЕРОТ: Никогаш повеќе нема да се врати.

0: Значи не те сака, зошто тогаш да умираш од љубов?

ЅВЕРОТ: Премногу љубов има во светов. Многу љубов, но што со тоа. На кого 
да се даде, колку да се даде? 

0: Кога умира љубовта?

ЅВЕРОТ: Кога ќе почнеш да ja споредуваш.

1: А излезот.

ЅВЕРОТ: Што ќе ви е излезот, останете овде, обидете се повторно да го 
изградите замоков.

0: Зошто?
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ЅВЕРОТ: За да го срушите светот надвор.

1: Нас нè интересира излезот од овде за светот што е надвор.

ЅВЕРОТ: Глупаци. 

(Ѕверот умира и станува прекрасен принц.)

0: Срање, не ни кажа каде е излезот.

1: Ништо не ни кажа, не ни кажа ни како изгледал замоков порано за 
евентуално повторно да го изградиме. Сите тајни ги однесе со себе.

0: Што ќе правиме?

1: Да градам замок со тебе значи да направиме полошо од ова што е.

0: А излезот не го знаеме.

1: И?

0: Сакам дома.

1: И?

0: Сакам надвор ама не знам како.

1: И?

0: И, срање.

1: Да.

(Се бесат.)

(Влегува Убавицата.)

УБАВИЦАТА: Никогаш не сум сигурна за тоа колку се вистински моите 
солзи, понекогаш знам и самата да се излажам и да кажам: да ова се 
оние искрени солзи, истите сосема истите што ми го белееја лицето 
кога бев бебе, кога пораснав малку и кога умре татко ми. Всушност, 
кога ќе се присетам добро не се сеќавам дали плачев кога умре татко 
ми. Чувствував болка во срцето, уништувачко чукање во главата, 
мачнина во стомакот, празнина, осаменост, неспокој, несоница, умор, 
вртоглавица. Го чувствував и надоаѓањето на болеста наречена тага, 
слушав и врисок во душата, но не, не плачев. Да, добро се сеќавам на 
погребот на татко ми, поинтересни ми беа снегулките што се лепеа 
на мојот црн капут. Беа прекрасни, вистински убави и беа многу 
повистински од солзите на луѓето во мојата близина. И тогаш само 
јас, снегулките и Ти знаевме што следи потоа. Знаевме за болката и 
празнината што следи и за нејзината неминливост и вечност. А солзите, 
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тие дојдоа подоцна. Дојдоа ненајавени, ми ја атакуваа имагинарната 
духовна рамнотежа, беа болни, печеа и имаа горчлив вкус. И сѐ уште 
се такви. Само за тие солзи знам дека се вистинските.

(Убавицата заминува.)

(Паѓа снег.)

(Ништо не се случува.)

ЅВЕРОТ: Ова е време кога завесата од Храмот се расцепи надве, одозгора 
додолу, и земјата се стресе, и карпите се распукаа, а гробовите се 
отворија… Но повторно ќе дојде време кога Розата повторно ќе расцвета, 
Светлината ќе ги разбрка темните облаци и Љубовта повторно ќе 
завладее.

(Ѕверот повторно умира.)

(Влегува Убавицата.)

УБАВИЦАТА: Се вратив. Го погребав татко ми. Ми беше тешко. Сè што ми 
остави го продадов. Потоа бев насекаде. Работев како стриптизета. Се 
ебев со цела чета аскер, со секакви свињи, па и со џуџиња. Најдобри 
пријатели најчесто ми беа грдотии. Некако само тие гледаа во мене 
нешто. Што гледаа? Не знам. Јас сум црна дупка, без дно. Бев насекаде, 
но како тебе не најдов друг.

(Тишина.)

(Убавицата полека исчезнува.)

СЦЕНА 6

(Нотр дам. 0 и 1. Пауза.)

0: Се изгубивме.

1: Не се изгубивме.

0: Се изгубивме. Катедралава ја гледам по трет пат. Или по стоти!?

1: Не е можно. Можеби поради тоа што сите катедрали си личат една на 
друга.

0: Можно е. А и катедралава некако постојано се зголемува, не ѝ се гледа 
крајот.
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1: Многу е голема.

0: Многу.

1: Многу, многу.

(Размислуваат.)

1: Толку камења сум видел само во Рим.

0: Не сакам во Рим, сакам дома.

1: И јас, ама како?

0: Не знам.

1: Знам дека не знаеш, затоа ќе влеземе во катедралава и ќе прашаме.

0: Само да не видиме уште еден ѕвер, зашто ќе се онесвестам од неправдата 
што ни се случува.

(Влегуваат и го здогледуваат Квазимодо.)

(0 паѓа во несвест.)

1: Уште Убавицата ни фали и сликата ќе биде целосна.

(Влегува Есмералда.)

1: Премногу зборувам. 

(1 го буди 0 со шлаканици.)

0: Остави ме подобро ми е кога сум онесвестен. Намерно се онесвестив, не 
можам повеќе да ја поднесам играва.

1: Мораме да го најдеме излезот. Но сè повеќе мислам дека излез не постои. 
Кој сака си влегува и излегува само ние остануваме. Лудило.

0: Мислам дека некој нѐ мести цело време. 

1: Мислам дека е пострашно. Мислам дека никому не му е грижа за нас.

0: Ако е така jас повеќе нема што да размислувам и да мислам. Најдобро е да 
оставиме работите сами да се одвиваат, па кога ќе дојде вистинскиот 
момент ние само ќе го искористиме тој момент.

1: Сè пробавме, и со добро и со лошо. Можеби овој пат си во право. Ќе чекаме, 
па кој знае. 

0: Можеби ќе им засметаме, па ќе не избркаат.

1: Можеби.

(Чекаат.)



238ЉУПЧО ЈОВАНОВ

КВАЗИМОДО: Јас Квазимодо сум. Име станало кое синоним за грд, човек 
деформиран. Човек природа мајката со кого поиграла си начин на 
чуден. Сум грд ко ноќ. Атракција главна на панаѓури сите, лик во 
сите главен на ужасот изложби. Грд сум по и од мачка човекот, со 
брада жената, со глави две детето и раце четири. Слон човекот вода 
да носи ми може. Тоа ете јас сум. Но разлика за од Ѕверот јас ебам не ја 
Убавицата никогаш бидејќи нема претворам да се во Принц прекрасен. 
Дека испаѓа поглуп сум од Ѕверот, кажав ѝ на Есмералда принц не сум 
дека. Тоа и факт е. Јас обожувам Есмералда ја. Е таа дел оној мене кој 
недостасува ми. Ја кога гледам ја неа величината гледам ја Бог на и 
дека знам постои сѐ со причина одредена. Мојата Венера е Есмералда, 
мојта е таа водилка Ѕвезда.

1: Се извинувам што вака упаѓам, но не можев да издржам повеќе. Сакам да 
кажам дека прво не разбирам што зборуваш а и тоа што го зборуваш 
ми нема некоја логика и уште сакам да кажам дека навистина си грд.

0: Ама не како ноќ туку како полноќ.

КВАЗИМОДО: Спречува ме тоа не на работи убави мислам да.

0: Жени?

КВАЗИМОДО: Бог.

1: Зарем не мислиш дека е тоа малку иронично.

КВАЗИМОДО: Зошто?

1: Па види се на што личиш. Како врвна уметничка креација на самиот ѓавол 
си. А ти мислиш на Бог.

КВАЗИМОДО: Постои ѓаволот ако мислиш само него на.

0: А ако не?

КВАЗИМОДО: Сум грд јас ко полноќ, ти си ама ко глуп кур.

0: Без молам навреди.

1: Навистина си глуп ама тоа нема сега нема врска. Кажи ми, ако не си творба 
на лукавиот тогаш чија творба си? На Бог?

КВАЗИМОДО: А друг на кој?

0: Е, па тоа иронично навистина е.

КВАЗИМОДО: Грд кога си, ама грд не, но мене како грд, знаеш тогаш никој 
дека сака те не, и почнуваш гледаш да ги работите внатре од надвор 
кон. Причина е сѐ со.



238 239

1: Кога си грд само така и можеш да ги гледаш работите.

КВАЗИМОДО: Ако тогаш гледаш ги ти работите мене од подобро ми кажи 
ти барате што овдека вие?

1: Како овдека?

КВАЗИМОДО: Очигледно, па дека е интересира не ве архитектурава.

0: Така зошто мислиш?

КВАЗИМОДО: Тоа поради што време цело гледате мене во а гледате не 
наоколу.

1: Ни го одвлекуваш вниманието.

КВАЗИМОДО: Мислам јас вие појма дека немате сте каде, пак ниту да одите 
како си тука од. Дека мислам сѐ дале би сега дома да сте. Нели?

(0 плаче. 1 го гледа 0 и тој почнува да плаче.)

0: Сакам дома.

1: Бог се откажал од нас.

0: Тој е виновен за сè што ни се случува.

КВАЗИМОДО: Бог?

0: Да.

КВАЗИМОДО: Никој говори не за Бог лошо толку и мисли не никој за Бог 
возвишено толку човекот како.

0: Што сакаш да кажеш?

КВАЗИМОДО: Кога соединете ќе не Есмералда и мене разберете ќе ја и 
градбава, а тоа кога разберете ќе го можеби најдете ќе го патот дома 
за. Повеќе многу каменот од луѓето зборува. Ви треба време само.

0: Колку?

КВАЗИМОДО: Вас зависи од. 

0: Ама еве вака како што не гледаш нас, што мислиш ти, време колку?

КВАЗИМОДО: Многу.

1: Колку многу?

КВАЗИМОДО: Многу, многу.

0: Знаев, ни нема спас. (Плаче.)

1: И?
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КВАЗИМОДО: Толку мене од.

1: Значи не кажуваш?

КВАЗИМОДО: Има секој пат свој, и излез свој значи. Мојот го знам јас. 

(Влегува Есмералда.)

0: Те молам ќе ни го кажеш ли излезот од приказнава.

ЕСМЕРАЛДА: Јас само можам да ви раскажам нешто.

1: Само да не е приказна.

ЕСМЕРАЛДА: Не, вистина е.

1: Ако може пократко.

ЕСМЕРАЛДА: Многу одамна моите предци ги напуштија своите храмови 
и се распространија низ светот за да ја шират Вистината. Колку и да 
се трудеа да ја раскажат Вистината останаа неразбрани. Никој не ги 
слушаше а и тие што ги слушаа погрешно ги разбраа, мислејќи дека 
зад сето тоа што го говорат постои поголема вистина, нешто што е по 
суштински. Поради тоа моите предци решија Вистината да ја обвијат 
со превез на тајновитост. Но направија една грешка, останаа без своите 
храмови. Затоа решија повторно да ги изградат своите храмови, но 
колку и да градеа храмовите ја немаа таа убавина како што ја имаа 
во нивното кралство. Собраа врвни мајстори од сите четири страни 
на светот, ги научија тајните на градењето и повторно почнаа да ги 
градат своите храмови, овој пат идентични и прекрасни како првите. 
Но се појави еден проблем. Обземени со своите храмови заборавија на 
нивното кралство кое беше уништено и распаднато. Ја имаа мудроста 
но ја изгубија силата. Од тогаш сме како вас, талкаме низ светот, 
надевајќи се дека повторно ќе го пронајдеме и создадеме нашето 
кралство. Обединете се и ќе го најдете излезот.

1: Разбрав.

0: И?

1: Одиме да се обесиме.

0: Зошто?

1: После ќе ти објаснам.

(Се бесат.)

КВАЗИМОДО: Сум Есмералда јас. Не кажувам ново ништо јас. Нешта кои 
напишани и кажани веќе се, пренесувам само ги. Заборават за да не 
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се. Човек јас сум и не мислам никако дека кај кои мене оние доаѓаат не 
се тоа. Ни бог сум не, ѓавол не, вештерка ниту, волшебничка не. Сум јас 
едно само орудие кревко со кое, каква сум недостојна, се служи Бог за 
да ги потсети луѓето, на мене слични, на нивната исконска природа.

Јас сум прва и последна. 

Јас сум почитувана и презирана.

Јас сум курва и светица. 

Јас сум сопруга и девица. 

Јас сум невеста и младоженец

и ме зачна мојот сопруг. 

Јас сум знаење и незнаење... 

Јас сум налудничава и мудра... 

Јас сум онаа која ја викаат Живот 

а викаш ти ме Смрт... 

СЦЕНА 7

(Возвишение. 0 и 1.)

(Пауза.)

0: Се изгубивме.

1: Не се изгубивме.

0: Се изгубивме, ова место го гледам по трет пат. Или по стоти!?

1: Не е можно. Ги следеше моите инструкции?

0: За што?

1: Не знам.

1: Мора да постои излез.

0: Преку кур од излез. Гладен сум, ме боли грлото, вратов ми е издолжен.

1: Мене газот ме боли.

0: И мене, ама многу.

1: Многу.

0: Многу, многу.
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1: Јас сум жеден.

0: И јас. Грбов ми е крш, ко да ме тепале сто дена нонстоп.

1: И јас истото го осеќам.

0: Кондуриве не можам да ги собујам од што ми се отечени нозеве.

1: Јас се плашам да ги собујам за да не се задушам.

(Пауза.)

1: Да резимираме. Изгубени сме, гладни, вратот нѐ боли, жедни сме. И ми се 
пуши.

0: Газето нè боли.

1: Газот, грбот. Друго?

0: Нозете ми се отечени, ми се пуши и ми се ебе.

1: И мене.

0: Ми се плаче.

(Плачат.)

1: Се изгубивме во приказнава. Повеќе не знам што да направиме. 

0: А сè беше толку едноставно на почетокот.

1: Повеќе и не се сеќавам како влеговме овдека. Што бараме? Не знам. Каков 
е овој свет на бајки? Па нели бајките се полни со логика, убавина, верба, 
надеж, љубов?

0: Вистина.

1: Да, вистина. Ама вистина полна со илузија, со магија.

1: Поинаку требаше да биде овој свет. Свет каде што секакви деформитети 
и креатури стануваат главни ликови. Плачеме кога патат, се радуваме 
кога се смеат. Такви креатури, монструми во нормалниот свет ги има 
на куп и никому не му е грижа за нив. Колку да плачат и да се смеат 
тие се невидливи, никој не ги приметува. И да се фрлат од највисоката 
камбанарија нема да привлечат никакво внимание. Но овде требаше 
да е поинаку. Страшно е ова место.

0: Да не верував во принцот на бел коњ никогаш немаше да се оженам. 
Но види какви се бајкиве. Страшни. Не се онакви како што ни ги 
раскажуваа кога бевме деца.

1: Можеби вакви биле, но не сме обратиле доволно внимание, на друга страна 
сме гледале, со други очи сме ги гледале, со други уши сме ги слушале. 
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(Пауза.)

1: А овде, овде… Ми иде да се убијам. Да се запалам и само пепел да 
остане, а таа да биде разнесена од Небесните ветришта, ама и тоа не 
може. Повторно и повторно, по некоја случајност, иако не верувам 
во случајност, оживуваме и се појавуваме во некоја друга бајка. И сè 
повеќе и повеќе се заплеткуваме во оваа игра, која ја започнавме, а не 
знаеме како да ја завршиме. Очај. Колку време мина? Не знам. Вечност, 
можеби. Не се сеќавам. Имам црни дупки во сеќавањето, фрагменти. 

0: Зарем нема помош за нас?!

(1 вади џоинт. Пали.)

0: Е? Од каде?

1: Од трите прасиња. Го чував за не дај боже. За зорт.

(Пушат.)

1: Се плашам да се убијам. Повеќе не се плашам од смртта, смртта е награда. 
Животот е тој што ме плаши.

0: Нема излез. Само смрт.

1: А испаѓа дека и Смртта не е некаков излез. Лавиринт.

0: Така започна сѐ. Лавиринт. 

(Се смеат.)

0: Некако ова ми мириса на европско срање.

(Се смеат.)

1: Замисли да ни се случеше некоја руска сказна. Таму некако сè е некако 
обратно.

0: И овие европскиве испаднаа некако поинакви од тоа што го знаевме, а 
камоли рускиве, обратно на обратното. Дури тогаш ќе го наебевме.

1: А источни приказни? Шаолин, Кунг фу, нинџи.

0: Крш ќе нѐ направеа. А немаше ни да знаеме зошто. Вака барем муабет си 
праиш. Те ебат, не знаеш зошто, ама сè разбираш.

(Се смеат.)

(Пауза.)

1: Што да правиме?

0: Да се обесиме?

1: Не, така повторно ќе влеземе во друга приказна а јас сум веќе уморен. 
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0: Што ќе биде со нас?

1: Не знам.

0: Што да правиме?

1: Не знам.

(Пауза.)

1: Срање.

0: Срање.

НЕМИОТ: Срање.

(Седат, чекаат, ништо не се случува.)

СЦЕНА 4 (Преведена.)

(Истата чудна шума или слична на неа. Куќичката на трите прасиња. 
На тремот седат трите прасиња и пушат џоинт. Во кафез седи Волкот. 

Влегуваат 0 и 1.)

1: Чудна шума.

0: Многу.

1: Многу, многу. 

0: Многу чудна шума.

1: Како да сум бил тука.

0: И јас.

1: Не знам зошто ама од елкава ме лазат морници.

0: Јас се душам и губам здив.

1: Изгледа повторно се изгубивме.

0: Сакам дома.

1: Каде ти е домата?

0: Не знам. Не знам каде сум, каде треба да одам, што да правам. Знам само 
дека благодарение на тебе се заглавивме во шумава. Знам дека имам 
жена и деца, ама повеќе не се сеќавам како изгледаат. Матно ми е сѐ.

1: Јас знам дека треба да направиме нешто, ама не знам што.

0: Што да правиме во шумава? Да ограбиме дрва за огрев.
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1: Гледај куќа. Ајде да ја ограбиме.

0: Сигурен си? Мене некако ми е шубе, да не го наебеме.

1: Нема. Прво ќе се прикрадеме, да видиме што се случува.

(Се прикрадуваат.)

ПРАСЕ 1: Добра трева.

ПРАСЕ 2: Најдобра.

ПРАСЕ 3: Par excellence.

ПРАСЕ 1: Ме фати.

ПРАСЕ 2: Мене ме откачи.

ПРАСЕ 3: Мене ме фурна у параноја.

ПРАСЕ 1: Домашна е.

ПРАСЕ 2: Домашна си е домашна.

ПРАСЕ 3: Без пестициди, 100 % pure nature.

ПРАСЕ 1: O, happy days.

ПРАСЕ 2: Цел ден би го преседел вака.

ПРАСЕ 3: Јас цел живот, само да не ме фурне у параноја.

ВОЛКОТ: Се извинувам, може ли некој од вас да ме пушти надвор. Морам во 
тоалет.

ПРАСИЊАТА: Волк!

(Панично влегуваат во куќата. По некое време излегуваат со стапови.)

ПРАСЕ 3: Сака да нѐ убие, му видов у очи.

ПРАСЕ 2: Бидете внимателни, да не ни скокне.

ПРАСЕ 1: Не е можно, јас лично го затворив.

ПРАСЕ 3: Ќе нѐ заколе, ќе нè испече и изеде.

ВОЛКОТ: Смирете се ве молам. Само сакав да одам во тоалет.

ПРАСЕ 3: Лажеш, сакаш да нè ставиш на ражен.

ВОЛКОТ: Не јадам месо. Ми прави мачнина.

ПРАСЕ 1: Зошто тогаш киднапираше овци?

ВОЛКОТ: Заради млекото, многу сакам млеко. Потоа ги пуштав.

ПРАСЕ 3: Лажеш, ја сакаш нашата смрт и нашата куќа.

ВОЛКОТ: Ова не е куќа, ова е кочина.
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(Трите прасиња го тепаат Волкот.)

ПРАСЕ 3: Сакаше да нè убие.

ПРАСЕ 2: Смири се.

ПРАСЕ 3: Му се гледаше во очите.

ПРАСЕ 1: Смири се. 

ПРАСЕ 3: Сакаше живи да нè одере.

ПРАСЕ 2: Смири се.

ПРАСЕ 3: Од нашите кожи, чизми и јакни ќе направеше.

ПРАСЕ 1: Смири се, еве ти џоинт.

ПРАСЕ 3: Замислете, од нашите кожи... (Плаче и пуши.)    

ПРАСЕ 2: Ништо не се случува. 

ПРАСЕ 1: Досадно е.

ПРАСЕ 3: Браќа јас се раскрвавив.

ПРАСЕ 1: Баш ми е гајле. Само се жалиш за нешто.

ПРАСЕ 2: Досаден си и досадно ни е. Само правиш да ни биде уште подосадно. 
Не се издржува повеќе.

ПРАСЕ 1: Ќе те затвориме со Волкот па заедно жалете се. 

ПРАСЕ 3: Не ме сакате, никој не ме сака. Волкот само ме сака. Сака да ме 
изеде. Ич око нема да ви трепне ако ми се случи нешто. И Гица не ме 
сака. Отидов.

ПРАСЕ 2: Каде?

ПРАСЕ 3: Да се убијам. (Плаче.) 

ПРАСЕ 1: Иди уби се, што чекаш.

ПРАСЕ 3: Вие повеќе не ме сакате. Навистина ќе одам да се убијам.

ПРАСЕ 2: Ама зошто?

ПРАСЕ 3: Зошто ме напушти.

ПРАСЕ 2: Ти ѝ раскина уште пред три години. Зарем заборави.

ПРАСЕ 3: Како можам да го заборавам тој ден? Осеќав дека сака да ми 
раскине и за да ја спасам од компликации се жртвував и ѝ раскинав. 
Морав некако да ја спасам.

ПРАСЕ 1: Ти си луд.

ПРАСЕ 3: Вие не ја сакавте, само ја користевте. Јас бев тој што ја сакаше и 
разбираше. Јас.



246 247

ПРАСЕ 2: Беше курва, ја запознавме во бордел, таму живееше и сѐ уште 
живее.

ПРАСЕ 3: Ама јас ја сакав.

ПРАСЕ 1: Ти не ни отиде да ја посетиш. Ја знаеше само по тоа што ти 
кажувавме каква е. Се плашеше да одиш во бордел зашто мислеше 
дека Волкот ќе те изеде. Го фативме Волкот само поради тебе и го 
затворивме во кафезов каде што сѐ уште скапуе. Кутриот Волк, срце ми 
се кине кога ќе го видам. Го фативме, точно на пладне, како пие млеко 
и го излажавме да дојде кај нас на колачи. Од тогаш бел ден не виде, 
секој ден го тепаме затоа што кога ќе се напушиш влегуваш у параноја 
дека сака да нè изеде. Тргна еднаш пред три години у бордел само за 
да ѝ раскинеш. Зошто? Затоа што другите ја ебеа а ти не можеше да се 
помириш со тоа. Не ни стигна у бордел. Се изгуби.

ПРАСЕ 2: Па курва е.

ПРАСЕ 1: Тоа цело време се обидувам да кажам. Се заљуби у курва на 
невидено и уште сакаше да ја земеш за жена ама по цена да е девица. 
Тотално луда напушена свиња.

ПРАСЕ 3: Немате право да зборувате така за неа. Ви забранувам да ѝ го 
валкате образот. Кога би гледале со мои очи инаку би зборувале за неа.

ПРАСЕ 1: Ти не ја ни виде, како сакаш да ја гледаме со твои очи.

ПРАСЕ 3: Со вас навистина не можам да се разберам, одам да се убијам.

ПРАСЕ 2: Еве ти џоинт, испуши го пред да се убиеш.

(Пушат.)

0: Пушат.

1: Да им пријдеме.

0: Ако нѐ истепаат?

1: Одамна не сум пушел. Многу ми се пуши. 

(Приоѓаат.)

0 и 1: Здраво!

ПРАСИЊАТА: Волци!!!

(Ги тепаат.)

0: Не сме волци.

ПРАСЕ 2: Личите како волци.

ПРАСЕ 1: Зборувате како волци.
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ПРАСЕ 3: Со волчешки јазик.

0: А каков е волчешкиот јазик?

ПРАСЕ 1: Не знаеме.

ПРАСЕ 2: Тоа е и најголемиот проблем, не можеме да разликуваме волци од 
свињи.

ПРАСЕ 3: Само по изглед.

1: Ние сме луѓе.

ПРАСЕ 1: Зборувате како волци.

ПРАСЕ 2: Или како свињи.

ПРАСЕ 3: Сеедно.

0: Ние сме луѓе.

ПРАСИЊАТА: Волци!!!

(Повторно ги тепаат.)

0: Вие сте трите прасиња?

ПРАСЕ 1: Не сме прасиња.

ПРАСЕ 2: И не сме три.

1: Колку сте?

ПРАСЕ 3: Петнаесет.

0: Јас гледам само три. Ти?

1: И јас.

ПРАСЕ 3: Лошо гледате. Добро броите, но лошо гледате.

0: Каде ви се другите дванаесет?

ПРАСЕ 1: Се откажаа.

0: Од што?

ПРАСЕ 1: Тоа е тајна. Ако ви кажеме ќе мора да ве убиеме.

(Прасињата се смеат.)

1: Вие некои опасни фраери сте?

ПРАСЕ 3: Такви времиња се, нема луѓе. 

(Прасињата се смеат.)

ПРАСЕ 2: Кои сте вие?

ПРАСЕ 3: Што сакате?
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0: Ние сакавме само малку да пушиме.

ПРАСЕ 1: Што да пушите?

1: Трева.

ПРАСЕ 2: Каква трева?

1: Трева. Марихуана. Cannabis sativa.

ПРАСЕ 1: Не пушиме трева.

ПРАСЕ 2: Ние не сме наркомани.

ПРАСЕ 3: Сакате да кажете дека сме наркомани?

ПРАСЕ 1: Нам Волкот ни даде да пушиме „нешто“.

ПРАСЕ 2: Значи Волкот е дилер.

ПРАСЕ 3: Сака да нѐ навлече на трева.

ПРАСЕ 1: Па после да нѐ продава како бело робје.

ПРАСЕ 2: У бордел.

(Прасе 3 паѓа во несвест. Другите две прасиња ги тепаат 0 и 1.)

1: Ова веќе нема смисла.

ПРАСЕ 1: Што има смисла? Ништо нема смисла. Животот е толку сложен 
што...

1: Ај не филозофирај многу. Ќе ни дадеш да пушиме или не.

0: Да.

ПРАСЕ 1: Не.

ПРАСЕ 3: Сакаш да кажеш дека сме наркомани? Браќа овие сакаат да не 
убијат, им гледам у очи.

ПРАСЕ 2: Прекини со твоите паранои.

ПРАСЕ 1: Ќе ве тепаме, па ќе ве затвориме со Волкот.

1: Нема.

(1 вади пиштол и ги убива Прасињата.)

ПРАСЕ 3: Умрев, а не ебев. (Умира.)

0: Ги уби. Од каде имаш пиштол? Што ќе правиме сега? 

1: Ќе напишеме нова многу поромантична приказна.

(Влегува во куќата.)

(Пауза.)
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(Излегува.)

1: Свињи, ја испушиле цела трева.

0: А Волкот?

ВОЛКОТ: Јас ништо не видов.

1: Ќе го убиеме и Волкот.

0: Не можам тоа да го направам.

1: Јас ќе го направам.

0: А, ако не нè каже?

ВОЛКОТ: Нема да кажам.

1: Никому повеќе не му верувам.

0: А мене?

1: Со тебе друг пат.

(Вади пиштол нишани во Волкот и ШТРАК!!!)

1: Баш како во американски филмови, или имаш во пиштолот 20 куршуми 
повеќе или секогаш ти фали еден. Можно ли е барем еднаш да биде сè 
као во реалноста. Доста ми е од магија.

0: И сега?

ВОЛКОТ: И сега, доста. Сега ќе дувнам, ќе дувам и ќе разнесам сè околу мене. 
Прво ќе го разнесам кафезов, после скапанава куќичка и најпосле ќе 
ве ебам, па ќе ве бесам зашто таков е редот и тој треба да се запази.

(0 и 1 паѓаат на колена, плачат.)

0: Те молам беси нѐ само немој да не ебеш.

ВОЛКОТ: Не. Прво ќе ве ебам, па ќе ве бесам.

0: Беси нè па еби нè, тебе ништо нема да ти смени, нас многу. Те молиме во 
име на човечноста.

ВОЛКОТ: Каква човечност, па ја сум волк. Сакав да се однесувам како човек, 
дури едно време мислев дека сум станал човек, но кога ве видов вас 
сфатив дека е подобро да си волк. Знаете ли вие што сè не ви поминува 
низ глава кога ќе ви вперат пиштол во глава и кога ќе го чуете звукот 
на чкрапалото?

0: Што?

ВОЛКОТ: Ништо. Едноставно умираш.

1: Мене баш живо ми изгледаш.
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ВОЛКОТ: Вие мене баш мртво ми изгледате, некако сте ми бледички.

0: Од стравот.

ВОЛКОТ: Дека ќе ве убијам?

0: Дека ќе не ебеш.

1: Но ние те ослободивме од прасињата.

ВОЛКОТ: Зарем мислевте дека не можев да си одам кога сакам? Мислевте 
дека требаше вие да се појавите, па да се ослободам? Јас само сакав да 
видам до каде може да оди свинската глупост.

0: До каде оди?

ВОЛКОТ: До нигде. Почнува и завршува со свињарија. Тоа можете да го 
видите и по кафезов, куќичкава и местово. 

1: И до кога ќе седеше во кафезов?

ВОЛКОТ: Додека не им здосадив. Ме тепаа, ќе ме тепаа и толку. На крај ќе 
ме пуштеа, не им е прв пат. Но вашата глупост е полоша од свинската, 
вашата иде до смрт. Полоши сте од свињиве а мислите дека сте 
почовечни од нив. Што е човечност? Да имаш човечки лик? Свињите се 
свињи и толку, вие сте луѓе а не сте луѓе. Што сте?

0: Изгубени сопатници. 

ВОЛКОТ: Сакате да ви го покажам патот?

0: Да.

1: Не.

ВОЛКОТ: Добро, тогаш ќе ви го покажам.

(Волкот во име на човештвото ги ебе 
0 и 1 па ги беси на тремот од куќата.)

ВОЛКОТ: Ти иб’м прасињата. Ни куќа не знаат да направат. Сто пати им 
кажав од камен да ја прават. Не слушаат. Од слама и дрво прават. И ова 
ми било куќа. Ова е кочина. Ти иб’м прасињата, ти иб’м. Не се фрлаат 
бисери на свињи.

(Ја оддувува кочината.)

Крај.
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Весна Куслеска (1983, Кичево) ди-
пломиралa на отсекот драматургија 
на Факултетот за драмски уметно-
сти во Скопје. Од декември 2014 го-
дина е вработена како драматург во 
Народниот театар - Штип. 

Пишува драми, филмски и телеви-
зиски сценарија. Нејзини дела се: 
Шест дена работи, седмиот одморај, 
Падобранец, Честитка за Дедо Мраз, 
што беше праизведена во театарот 
во Штип во 2015 година. Има над 120 
снимени сценарија од серијалот Ма-
кедонски народни приказни.
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ЛИКОВИ:

Понеделник - Дана

Вторник - Лина

Среда - Розе

Четврток - Олга

Петок - Тина

Сабота - Мина

Недела - Џани

Перо   

ПОНЕДЕЛНИК - Лина

Лина е 55-годишна жена. Таа е познат стоматолог во местото каде 
што живее. Таа е многу висока и слаба жена. Генерално е мртва 
ладна, женствена и културна, освен во моментите кога „исклучува“ 
во расправиите со Дана. Зборува смирено, без викање. Таа е добро 
образована. Во џебот носи огледалце и од време на време си ги 
проверува забите. Лина, по завршувањето на средното образование се 
мажи за Томе. Подоцна учи за стоматолог.

ВТОРНИК - Дана

Дана и Лина се на иста возраст. Дана е ниска и дебела жена. Таа е 
гласна додека зборува. Како и Лина, Дана се мажи по завршувањето 
на средното образование. Таа е мајка на три деца која не била среќна во 
бракот и моментално е вдовица. Смета дека поради грижите од бракот 
многу се здебелила. Перо е нејзин сосед. Таа сака да гледа турски 
серии. Постојано е на неуспешна диета. Додека гледа серии сака да 
ѝ пере машината. Така се чувствува дека нешто работи, а звукот од 
машината ја прави да се релаксира. Мисли дека машината за перење 
алишта е најдобриот изум досега. Таа јаде секогаш кога се чувствува 
стресно и несигурно. Се крие додека јаде, некогаш се крие и од себеси.

*Може да биде и црнка.
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СРЕДА - Олга

Олга е пензионирана учителка по балет. Таа има руско потекло. Со себе 
секогаш носи лепеза за која вели дека ја носи поради здравствената 
состојба. Олга има болест што ја прави да се онесвестува кога е во 
стресна ситуација. На рацете носи ракавици. Таа е богата 82-годишна 
жена која никогаш не се омажила. Сѐ уште е успешна менаџерка за 
пејачки по кафеани. Има многу мачки. Вежба јога.

 

ЧЕТВРТОК - Рози

Рози е девојка на 21 година која е само неколку денови пред породување. 
Очекува близначки. Се мажи само затоа што останува бремена. 
Моментално работи во цвеќарницата на мажот ѝ. Облеката ѝ е со 
цветови. Дише тешко и едвај оди. Цело време е со телефонот во раце и 
е онлајн на Facebook. Сака да биде фотограф. Постојано се слика сама 
и стомакот ѝ постира онлајн. Со мислите е малку бавна, добродушна 
е. Има проблем со слухот за кој докторите ѝ рекле дека ќе ѝ се среди 
откако ќе се породи. 

*Азијатка

ПЕТОК - Тина

Тина е триесетгодишна девојка. Таа е пејачка во поелитна кафеана. 
Изгледа како модел. Почнала да учи психологија на факултет, ама 
поради недостаток на пари се занимава со пеење. Не е пијаница но 
сака да пие. Посебно кога е испаничена. Обожава виски, што неодамна 
го открила. Таа е алергична на мачки. Кива кога Олга е наоколу.

САБОТА - Мина

Мина е помалата сестра на Лина. Таа има 43 години. Работи како 
полицаец. Има цврсто тело и остра е кога зборува. По малку дава машка 
енергија. Кога зборува, тоa звучи како наредба. Сака да стане детектив. 
Сака да чита стрипови за познати детективи. Мајка ѝ постојано ја кара 
бидејќи Лина ја кодоши. Мина сака да прави илегални нешта.
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НЕДЕЛА – Џани

Џани е сопственик на кафеаната каде што работи Тина. Соработува 
со Олга. Тој речиси никогаш не се појавува во својата кафеана. Сѐ 
следи преку камери, директно од својот дом. Не сака да биде многу 
експониран. Џани е многу богат. Секогаш е добро облечен и убаво 
намирисан. Негова страст е брендот Versace. Затоа и го викаат Џани. 
Џани бил градоначалник пред 10 години. Тој е другар на Перо од војска. 
Со Перо се иста возраст, на 60 години. Џани се оженил додека бил во 
војска, таму се запознава со Перо. Сѐ уште е женет за истата жена и 
имаат деца. Џани не се разведува од својата жена зашто ѝ дал збор.

ПЕРО

Перо е шеесетгодишен маж. Тој е таков каков што сите го опишуваат. 
Негова страст е моден дизајн, со што го заслужува епитетот кројач. 
Посветен е на својата професија, и прави уникатни несекојдневни 
креации. Секоја од жените изгледа убаво во својата облека, што тој ја 
правел.

 

* Сите ликови кога зборуваат за Перо го именуваат на различен начин. 

* Сите ликови навистина го сакаат Перо поради тоа како ги направил да 
се чувствуваат.

* Многу игра со мртвото тело на Перо.

* За време на дејството, Олга се онесвестува и освестува. Останатите 
ликови, по првото онесвестување, паничат, потоа секој си продолжува со 
дејството. 

* Дана скришно јаде.

* Поради наглувоста на Рози, игра со зборови.

(Дејството се одвива во дневната соба на Перо. Во собата има голем орман. 
Перо лежи мртов на подот. Влегува Дана. Дана веднаш се стрчува кон 

паднатото тело.)
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ДАНА: Перица... Леле Перица што ти е? Станувај! Разбуди се! Станувај! Не си 
играј со мене! (Го става показалецот под носот на Перо.) Ииииии, Господе 
боже! (Му дава вештачко дишење.) Диши Перица! Диши Перица! Диши 
Перица... Перица, ти сфаќаш ли дека си умрел? (Станува хистерична, 
си удира себеси шлаканица.) оф... е ова болеше... А... 

(Дана наслушува дека некој доаѓа. Се крие. Ѕвони ѕвончето на вратата. 
Ѕвончето ѕвони неколку пати. Се слуша тропање на вратата. Лина е на 

врата.)

ЛИНА (Однадвор.): Перо... Отвори!

ДАНА: Ооо... е сега го јадев. Леле Господе, зошто, зошто јас? Зошто сега... 
толку проблеми си имам... и неплатени сметки, па уште ова! А велеше 
на хороскопот: „Неделава ќе се најдете на погрешно место, во погрешно 
време“. 

(Тишина.)

ЛИНА: Перо, те слушам. Отвори. Те слушам како дишеш.

(Лина посилно тропа на вратата, како да сака насилно да ја отвори.)

ЛИНА: Кој е таму?

ДАНА: Една госпоѓа...

ЛИНА: Каква госпоѓа?

ДАНА: Анонимна...

ЛИНА: Крадец! Ќе викнам полиција, освен ако не сакаш своеволно да се 
предадеш.

ДАНА: Која си ти?

ЛИНА: Не си баш во позиција да поставуваш прашања, госпоѓо анонимна.

ДАНА: Недела?

ЛИНА: Понеделник. Недела?

ДАНА: Не, Вторник.

ЛИНА: Каде е Перо?

ДАНА: Е па, како да ти кажам... не го слушна Перица кај што дише, мене ме 
слушна, Перица веќе не дише...

ЛИНА: ШТО? 

(Лина ја отвора вратата насилно.) 
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ЛИНА: Перо! (Му го проверува пулсот со два прсти на вратот.) (Во шок. 
Мртва ладна...) Не, мртов е! Сто посто! Да. Мртов е. Скроз. Штета. Ќе ми 
недостига. Штета. Зошто? Како? Не ми се верува.

(Лина се врти накај Дана, се гледаат за првпат лице во лице.)

ДАНА: Значи, вистина е?

ЛИНА: Ти? Што бараш ти овде?

ДАНА: Што те интересира пак тебе?

ЛИНА: И ти си?

ДАНА: Што?

ЛИНА: Ти?!?

ДАНА: Што?

ЛИНА: Да...

ДАНА: Ти не си нормална.

ЛИНА: Значи за тебе никогаш немаше да претпоставам такво нешто!

ДАНА: Какво нешто?

ЛИНА: Не, за тебе би поверувала сѐ, ама не и за него...

ДАНА: Ај, биди малку појасна... 

ЛИНА: Тебе не ти е јасно?

ДАНА: Да не слушнам ни збор. Дали ти се сеќаваш воопшто на нешто?

ЛИНА: Се сеќавам на сѐ. И на кутриот твој маж... кој сигурно немаше да е 
мртов ако не се оженеше со тебе.

ДАНА: Господе, дај ми сила да не ја задавам. Ги знаеш ти добро сите фрки 
со наследството. А ги знаеш, зашто ти ги направи. Бобе би бил среќен 
човек сега, да не замешаше прсти ти и да не го поткупеше свекорот, па 
сѐ вас да ви остави. Фала му на Бога што ми умре мажот не мора веќе да 
се расправа со вас. А јас... сега и ако сакам можам да имам љубовници. А 
твојот е жив, ене го дома седи. Ти на сето тоа имаш љубовник. Срамота!

ЛИНА: Сѐ си кажа. Тотално и точно ја разбирам ситуацијата овде. Ти, само 
што ми призна дека Перо ти е тебе љубовник. Односно, ти бил. А јас, не 
сум ништо друго освен негов стоматолог. 

ДАНА: Ајдееее...

ЛИНА: Ајде де.
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ДАНА: Од кога стоматолозите прават домашна посета и тоа во Недела? 

ЛИНА: Баш затоа, не одам на работа денес. 

ДАНА: Па тоа и го велам. 

ЛИНА: Како мислиш? Па, ти си му комшика... Секогаш знаев дека нешто 
куваш со комшииве наоколу, ама за со Перо никогаш... Значи ти си 
Вторник!

ДАНА: Да, убаво си кажа, секогаш кувам нешто со комшиите и денеска, 
Недела, комшиски, продавницата е затворена дојдов да позајмам 
квасец од кај Перица. Тој обожаваше домашно кисело млеко, а и јас 
многу сакам, па си велам ќе појдам, Перица ќе ми позајми. Сите знаат 
дека Недела е најубавиот ден за потквасување на млекото. Извини ако 
касно те информирам за ова.

ЛИНА: Не треба ништо да ми кажеш. Имам мозок, очи и уши.

(Лина зјапа во Дана.)

ДАНА: Перица, мој љубовник?

ЛИНА: Да, баш како што кажа... Перица, мој љубовник... Проѕирна си како 
рендгенска снимка на расипана шестка.

ДАНА: Горе лево?

ЛИНА: Кај сакаш.

ДАНА: Добро, ако сум јас горе лево, тогаш ти си долу, десно, што подалеку 
од мене...

(Пауза.)

(Дана ја гледа Лина право во очи.) 

ЛИНА: Јас барем имам достоинство. Јас секогаш имам плус...

ДАНА: Швалер плус?

ЛИНА: Квасец!

ДАНА: Значи сѐ уште не признаваш?

ЛИНА: Што? 

ДАНА: Значи јарец во хороскоп да беше, олку инает немаше да тераш... 
Тогаш, како знаеш за Недела?

ЛИНА: Молам?

ДАНА: Аман веќе жено! Знам дека умираш да дознаеш која е Недела!
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(Лина здогледува една тетратка. Трча, ја зема и ја прелистува.)

ДАНА: Знаев.

ЛИНА: Умирам да дознаам која е Недела!

ДАНА: Па, така кажи! Јас ќе ѝ се јавам!

ЛИНА: Никако!

ДАНА: Значи, конечно признаваш?

ЛИНА: Не е време за такви разговори сега!

ДАНА: Дај ми ја тетратката, јас ќе го најдам бројот! Имај малку почит кон 
Перица!

ЛИНА: Јас ќе се јавам!

(Се тргаат со тетратката. Тетратката се кине, летаат листови наоколу. 
Делови од тетратката се во рацете на Дана и Лина.)

ДАНА: Ја искина!

ЛИНА: Ти скокна на мене!

 (Двете ги собираат листовите и читаат.)

ДАНА: Ова се кројки.

(Читаат и пребаруваат по листовите.)

ДАНА: Петок! Еве пишува... Име и број до половина.

ЛИНА: Кај мене е остатокот од бројот.

(Го составуваат листот.)

ЛИНА: Ама Петок не е Недела...

ДАНА: Стварно? Јас ќе се јавам! Кажи ми ги последните три бројки, брзо!

ЛИНА: 338.

ДАНА: Ѕвони... Ало.. Петок? (На Лина.) Таа е... рече да!

ЛИНА: Не ѝ кажувај директно дека умрел... спомни ѝ од околу...

ДАНА: Слушај Петок... Вторник овде. Со Понеделник сме кај Перица. Дојди, 
ама од околу. Перица умрел. 

(Дана го затвора телефонот.) 

ЛИНА: Од околу?

ДАНА: Па јас дојдов од околу... 
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ЛИНА: Што ти рече?

ДАНА: Ќе дојде. 

ЛИНА: Кога?

ДАНА: Најбрзо што може. 

(Двете внимателно ги прегледуваат листовите.) 

ДАНА: Кај мене нема ништо за Недела... Само кројки...

ЛИНА: Не, нема... нема ни тука...

ДАНА: Веќе ме фатија живците. Ќе одам да видам во спалната соба да не 
има нешто...

(Лина наоѓа момент насамо со мртвото тело на Перо. Оди до него.) 

ЛИНА: Перо... Колку тажен момент е ова. Барем си умре со порцелански 
заби. Ти ги направив најдобро од сите други... како реклама за Колгејт... 
Ти си моето ремeк-дело! Се сеќавам кога баш во оваа соба ми рече: 
Колку убаво го направи ќебапот, подобро и од баба ми... И го загриза 
со порцеланските заби... Сѐ што гледав беа твоите заби, твоите заби 
мое дело! Преубаво ги дизајнирав и уште поубаво ти стојат. Трајни се, 
иако не си жив ќе можеш да се служиш со нив уште најмалку педесет 
години...

ДАНА: Најде нешто?

ЛИНА: Не!

(Дана се враќа во собата. Лина се преправа дека не плачела. 
Дана ја пребарува целата соба.)

ЛИНА: Што е тоа?

ДАНА: Некои слики...

ЛИНА: Тоа не се слики, тоа се фотографии...

ДАНА: Опрости! 

(Гледаат во фотографиите.)

ЛИНА: Е, овој е мој пациент. Другар од војска на Перо. Коронка на петка, 
горе лево. Плус парадентоза.

ДАНА: Ау, сликани се со бившиот градоначалник. 

ЛИНА: Фотографирани!

ДАНА: Како и да е, Перица е многу фотогеничен.
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ЛИНА: Ете, зошто не викаш дека е сликогеничен. Зашто не е слика. Тоа е 
фотографија.

ДАНА: Баш се слатки на сликава.

ЛИНА: Знаеш, имаат институции за вакви како тебе... Во овој век ги викаат 
ментални институции.

ДАНА: Фала многу за информацијата. Ќе појдам, нека ме сместат, а и ќе им 
кажам кој ги препорача како институција. Може ќе не стават цимерки. 
Е, таму, да знаеш, не сум одговорна за последиците.

ЛИНА: Нема да имаш време ти за мене. Ќе ти идат сите комшии на посета.

ДАНА: Е, мене барем ќе ми иде некој... И доста ми беше од тебе. Ќути малку, 
да му оддадеме почит на мртвото тело на Перица. Се чувстувам како 
во „Болката на скршените срца“...

(Дана почнува да плаче.)

ЛИНА: Доста, доста плачеш ќе си го наводениш пењоарчево...

ДАНА: Од кај ти е сукњичево?

ЛИНА: Нова колекција е... од Манго. Кога бев на викенд во Грција...

ДАНА: Аха... ко така мене пењоарчево ми е од Лиска.

ЛИНА: Лисца мислиш...

ДАНА: Лиска.

ЛИНА: Ти никогаш не си ни видела слика од Лиска.

ДАНА: Мислиш фотографија?

ЛИНА: Како и да е...

ДАНА: Не туку ми глуми лудило, знам од кај ти е сукњичето. Нека почива 
во мир.

(Тина влегува во собата.)

ТИНА: ...Навистина е мртов.

ЛИНА: Недела?

ТИНА: Петок, само што ми се јавивте...

ЛИНА: Брзо стигна!

ТИНА: Плус и идев од околу.

ЛИНА: Господи боже! 
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ДАНА: ААААА!!! Излегувај Петоку! Излегувај зашто ќе лежиш ти до Перица 
ако те фатам. Мислам не до Перица, до него не смееш да легнеш... Ама 
ќе лежиш во истата состојба. Мртва и ладна. 

ЛИНА: Се знаете?

ДАНА: Сум ја видела и порано.

ТИНА: Ај да те чујам кажи ѝ која сум. Наполни ми ја душата, срцка!

ДАНА: Ма, јас тебе не те рачунам за швалерка!

ЛИНА: Што се притресуваш... сите сме со истата функција. 

ТИНА: Се гледав со мажот ѝ, и верувај ми сериозно беше...

ЛИНА: Бобе имаше љубовница? Сериозна љубовница?

ДАНА: Глува ли си жено? Јас оваа не ја сметам за швалерка, а камоли за 
љубовница!

ЛИНА: Која е разликата?

ДАНА: Не знам, ама за мене оваа не е ни едното ни другото.

ЛИНА: Па, што се потресуваш тогаш?

ТИНА: Кај беше ти во вторниците?

ДАНА: Овде!

ТИНА: Логично, јас бев со Бобе. Ех, откако умре Бобе, тогаш се запознав со 
Пере. И сфатив зошто ти си го изневерувала со Пере.

ДАНА: Мислам дека конечно е време да ја затниш муцката, зашто дур да 
трепнеш ќе те вратам од кај што дојде... од околу!

ЛИНА: Не е ни време ни место да се решаваат тие проблеми сега, а и кутриот 
Бобе е мртов веќе две години...

ТИНА: А сега и Пере!

ДАНА: Од тебе умираат. Не дај боже да му фрлиш око ти на некој маж... 
готово, пазарете сандак! Ајде излегувај!

ТИНА: Мене ми зборуваш?

ЛИНА: Доволно беше... ние ѝ се јавивме, нема потреба за расправии и онака 
и двајцата се веќе мртви.

ДАНА: Ма, многу ми е гајле, јас под ист покрив со ова суштество не седам! 

ТИНА: Суштество?
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ЛИНА: Никој не смее да си оди!

ДАНА: Јас секако останувам!

ТИНА: Јас сум тука и нема шанси да се мрднам од овде дури не дознаам која 
е Недела! А кутриот Пере, како да знаеше дека ќе умре. Пред скоро еден 
месец ми рече дека многу би сакал сите заедно да нѐ види на својот 
погреб. Ние сме му фамилија. Кутриот, немаше ни куче, ни маче... само 
нас!

ДАНА: Кога е така, треба да ги направиме сите обичаи. Да го искапиме, да 
го облечеме и да го испратиме.

ТИНА: И сандак треба да се порача, да викнеме некој да му земе мерка...

ДАНА: Каква мерка... сандаците се исти за сите. Ти треба да знаеш, кој знае 
колку си закопала до сега...

ТИНА: Исто колку тебе, колешке.

ЛИНА: Значи треба да одбереме алишта, кондури... 

ДАНА: Јас ќе го искапам. Само, вие ќе треба да ми помогнете да го однесеме 
до бањата. Мртвите луѓе се потешки.

ТИНА: Зошто па ти да го капеш?

ДАНА: Зошто не јас?

ТИНА: Сите ќе го капиме... Сите сме овде од истата причина.

ТИНА: Вие женски сте навистина чудни... Женски, мислам жени. Чудно, си 
мислев луѓето со годините стануваат поразумни. Еве, јас на пример, 
тоа можам да го почувствувам на своја кожа. А, вие двете, и двете 
сте преку пеесет и врска немате што треба да се прави. Може ви е од 
менопаузата. Не знам. Сега гледам дека само телото станува постаро... 
ама мозокoт останува ист. Детски. Скоро како на почетокот!

ЛИНА: Мојот мозок ќе го игнорира ова и ќе се фокусира на моменталниот 
проблем. Јас ќе го искапам Перица.

ДАНА: Ти! Никогаш! Така Пере никогаш нема достојно да замине на другиот 
свет. 

ЛИНА: Ти се сомневаш во мојата хигиена?

ДАНА: Знам јас сѐ за тебе и за твојата хигиена. Никој не мора да ми каже. 

ЛИНА: Имаш ли ти идеја зошто јас и Томе се иселивме од куќата на свекорот? 
Поради тебе! Толку смрдиш што дури и да ти се јавам на телефон 
можам да го осетам тој мирис.
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ДАНА: Не, не, не... Тоа е зашто ние решивме да ве исфрлиме, оти ти цела 
куќа ја направи да мириса како да си на забно... Јас ја дадов идејата да 
ве исфрлиме, што ми можеш? Бобе ми кажуваше дека Томе секогаш му 
се жалел за тоа како мирисаш... Добро што е жив човекот. Една вечер 
дојде кај нас со плачење од толку што му мирисало, добил кошмари на 
мува што лета и застанува само на заболекари... 

ЛИНА: Аха, значи вие сте нѐ шпионирале нас! Тој разговор баш јас и Томе го 
правевме за тебе...

ТИНА: Вие сте јатрви... Па да, логично...

ДАНА: О, Колумбо ја откри Америка.

ЛИНА: Јас јавно никогаш нема да проговорам дека таа ми е јатрва.

ДАНА: Роѓена јатрва!

ТИНА: После сѐ што се изнаслушав, за мене вие сте сексуално исфрустрирани 
жени во менопауза. Плус јатрви. Роѓени!

ЛИНА: Мислам дека е време и двете да се заќутите, зашто јас обично 
поправам заби, ама знам и како да ги искршам. (Пауза.) Значи, 
ситуацијата е оваа... Перица е мртов. Ние сме тука. Време е да се фатиме 
за работа. Сите сакаме да знаеме која е најголемата полуостварена 
љубов на Перица – Недела. Сакале или не, заедно сме во ова. 

ДАНА: А, заедно сте? Да не сакате да си одам? Не си одам и точка! Ајде 
фаќајте го, ќе го носиме во бањата.

ТИНА: Што?

ДАНА: Мора да го искапиме тоа е религиски обичај.

ТИНА: Од кај знаеме дека Пере не се откажал од религијата пред смртта.

ДАНА: Да ти текнеше порано да му се јавеше, сега не можеме да го прашаме.

(Трите го подигнуваат телото.)

ТИНА: А Недела кога ќе дојде?

ЛИНА: Не знаеме, немаме никаква трага од неа... 

ТИНА: Да ѝ се јавиме.

ДАНА: Среќа што ти текна, нам таква генијална идеја немаше да ни падне 
на памет... Го немаме бројот, алоооо Колумбо!

ТИНА: Нема број од Недела?

(Го оставаат телото. Тина прегледува сегде низ собата.)
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ЛИНА: Прегледавме сегде. Нема.

ДАНА (На Тина.): Грам памет немаш, значи.

ТИНА: Кај го најдовте мојот број?

ЛИНА: Во тетраткава со кројки.

ТИНА: А, можно е. Јас му се јавив на Пере минатата Недела да му го кажам 
новиот број. Ми рече дека работи. Можно е да го запишал во тетратката. 
Добро, што толку има таа Недела?

ЛИНА: Никој не знае...

ТИНА: А ланчето?

ЛИНА: Кое ланче?

ТИНА: Како кое ланче? Ланчето на Пере со приврзок што се отвора. Златно 
ланче.

ЛИНА: А, ова што вели забранетото овошје е најслатко?

(Одат до телото и го земаат ланчето.)

ТИНА: Ланчето се отвора. Ако има слика внатре, одма ќе видиме која е 
Недела.

ЛИНА: Фотографија...

ТИНА: И мислам дека Недела е мажена жена.

ЛИНА: Зарем не сме сите...

ТИНА: Јас не сум. За мене е тоа нормално... добро, не е нормално за мајка ми, 
на триесет години немажена. Триесеттите се новите дваесетти...

ЛИНА: Четириесеттите новите триесетти...

ТИНА: Ја почнувам декадата со тројка! Денес ми е роденден.

ЛИНА: Среќен роденден.

ТИНА: Мојот роденден, денот на смртта на Пере.

 (Тина се натажува. Вади шише виски од ташната.)

ЛИНА: Ох, прослава!

* ТОРТА, СВЕЌА

(Лина носи три чаши и мраз. Тина тура виски.)

 ЛИНА: Мраз?
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ТИНА: Може!

(Лина става мраз во чашите.)

ЛИНА: Среќен роденден! Ти, нема да наздравиш со нас?

ДАНА: Вие двете вистина не сте нормални...

ЛИНА: Зошто? На некои животот им завршува, и тоа е навистина тажно, ама 
останатите продолжуваат да живеат. Шоуто мора да продолжи. Сега, 
во моментов правиме избор дали ќе бидеме среќни или тажни. Јас сум 
тажна, навистина, срцето ми се кине... ама одбирам да го прославам 
животот на оваа млада девојка, и животот на Перо. Ти одбираш да ѝ 
бидеш лута и нејзе и мене. Ти одбираш! Јас одбирам чаша виски. На 
здравје! 

ТИНА: Фала ти. Здравица за животот на Пере! Иако тој е мртов, јас овој мој 
роденден му го посветувам нему. За Пере! Во многу убави години ме 
фати...

(Наздравуваат. Дана седи замислена и ги гледа.) 

ЛИНА: Сигурна си дека не сакаш?

ДАНА: Море, давај ваму!

(Наздравуваат. Пијат. Седнуваат и зјапаат во мртвото тело на Перо.)

ТИНА: Мора да била бомба во сексот оваа...

ЛИНА: Која?

ТИНА: Недела.

ДАНА: Сигурно му била црешата на шлагот.

ТИНА: Инаку, зошто Пере толку би се заљубил во неа? 

ДАНА: Јас мислам дека и мене ме сакаше.

ТИНА: Тој сите нѐ сакаше, тоа му е мана. Ама, најмногу Недела. Морам да 
признаам дека и јас сум бомба во кревет. И тоа атомска. Вистина е. Ми 
кажале.

ДАНА: Колку луѓе ти кажале?

ТИНА: Седум... не... чекај... девет..

ДАНА: Лажеш-сушиш.

ТИНА: Не, не лажам, ги заборавив близнаците... За нив отпосле дознав дека 
се двајца... 
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ЛИНА: Баш би сакала Перо да имаше брат близнак.

ТИНА: Е, нема... Ни брат, ни сестра, ни куче, ни маче. Само ние и еден куп 
кројки.

ЛИНА: Ама група сме!

ДАНА: Половина група. Плус Недела. Таа не е ни во групата. Јас пак, мислам 
дека мора да има нешто, што било овде од Недела. Пред нос ни е, ама 
не го гледаме...

ЛИНА: Сигурно е така..

(Тина оди до телото на Перо.)

ТИНА: Ланчето... се запивме, се заборавивме...

(Тина го зема ланчето. Сите пробуваат да го отворат.)

ДАНА: Јас ќе го отворам.

ЛИНА: Дај ми мене...

ТИНА: Оставете ме мене... еј, сега гледам дека имало малечко крвче... 
изгравирано...

ДАНА: Перица си беше многу религиозен. Тој секогаш велеше. Шест дена 
работи, седмиот одморај.

ЛИНА: Да, да точно е!

ТИНА: Мене тоа ми звучи како код...

ДАНА: Денеска е Недела... Барем денот му се погоди.

ТИНА: А кај се другиве денови?

ДАНА: Ништо за сега, нема никаква трага. И... некако не му ја мислам за 
нив... 

ТИНА: Е жени, жени... Who the fuck is Sunday?

ДАНА: Шо рече?

ТИНА: Истото цело време! Која е Недела?

ДАНА: Ова на англиски беше?

ЛИНА: Да.

ДАНА: Како и да го кажеш, па и на кинески, јас ќе ти кажам јасно и гласно 
на чист македонски. Недела ЈОК! Ја нема. Нихтс! НО!

ТИНА: ОК, ОК! 
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ЛИНА: Јас откако дознав за фамозната Недела, се прашувам како зборува, 
како се движи...

ТИНА: Каква облека носи, која боја ѝ е омилена?

ДАНА: И нејзе сигурно Перица ѝ ги шие облеките.

ТИНА: Еј, го видовте ова Пере што ми го шиеше?

 (Станува се покажува. Се вртка како на модна писта. И Лина и Дана исто 
така се однесуваат како манекенки.)

ЛИНА: Моево, така ми е легнато...

ДАНА: Сите се пери-носи!

ТИНА: Каков кројач, такви алишта.

ЛИНА: До иглата е.

ДАНА: И иглата си бара рака...

ТИНА: Способен.

ЛИНА: Пре. Сѐ што ми сошил носам и на работа и дома...

ТИНА: Мене тие што ми се за на работа ми се многу по шик.

ЛИНА: А кај работиш?

ТИНА: Пеам во една кафеана. И, плус имам процент ако испијам пијачка со 
некој гостин.

ДАНА: Е тоа не ми е јасно, ем пијачка ем пари. Како? Па тоа е нелегално!

ТИНА: Си е по малку... Ама барменот, девојките, вратарот, гостите. Сите 
знаат за тоа. А, со нив нормално и полицијата. Зашто некои од гостите 
се полицајци. Јас им продавам време за пијачка. Ги гледам и ги читам 
што сакаат да слушнат и тоа и го правам. Марионета, платена на саат. 

ДАНА: Само пијачка?

ТИНА: Да. Верувала или не никогаш не ни бев со твојот Бобе. Да, лажев-
сушев. Мене... Пере ми е втор. Верувале или не, гајле ми е... Вистина е.

ДАНА: Слушај, таман ми попомина лутинава, ти пак почнуваш со истата 
тема.

ТИНА: Па, еве јас ти кажувам. Ти како сакаш. Испадна прилика, ти кажувам. 

ДАНА: Добро, како ве примаат таму?

ЛИНА: Ти да не планираш да се вработиш?

ТИНА: Па, после ќе бидеме колешки од работа.
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ЛИНА: Јас прв пат слушам за таква професија. Всушност, уште не ни верувам 
дека постои...

ТИНА: ... И опасно е. Не знаеш на каков лудак ќе накапеш. 

ДАНА: Опасно?

ТИНА: Тоа е како кога влегуваш во такси во четири сабајле. И ти и таксистот 
се прашувате кој од кого е полуд. Јас таму го најдов Пере. 

ДАНА: Во такси?

ТИНА: Во кафеаната. Пере ме зеде под своја заштита. Мислам дека додека 
да умрам ќе бидам до уши заљубена во Пере. Толку ми е жал, што не 
знам како да се однесувам...

ЛИНА: Пере одел на такви места?!? 

ТИНА: Да, да... јас таму го запознав...

ЛИНА: Слушајте! Кога ќе влезеше Пере, колешкиве од работа сите... ааа... 
уууу... лелеее дојдеее... И, ќе си седнеше Пере во ќошот на една маса. 
Ќе си запалеше цигарче и ќе ме викнеше мене... Значи, во моментот се 
осеќав подобро од Моника Белучи.

ЛИНА: Извини вака што те прекинувам. За истиот Перо зборуваме?

ТИНА: Мислиш Пере.

ЛИНА: Перо!

ДАНА: Јас си го викав Перица.

ЛИНА: Правилно се вика Перо...

ДАНА: Јас мислам Перица.

ТИНА: Пере.

ЛИНА: Перо по кафеани? Јас не верувам... Па, да беше Перо роден во Англија, 
кралицата да го познаваше, сама своеволно и своерачно ќе му ја дадеше 
титулата сер Пер. За какви кафеани ми зборуваш ти?

ДАНА: И јас не верувам во ова за кафеаните... Перо беше домаќин. Сам 
переше, сам пеглаше... Градината сам си ја средуваше...

ЛИНА: Можно е да има некоја грешка?

ТИНА: Од каде тогаш сите сме овде, не може да е грешка.

(Збунето се гледаат една со друга. Одат до мртвото тело на Перо. Го гледаат. 
Му ги откопчуваат панталоните. Една по една се уверуваат дека е тој.  
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Мина влегува во собата. Таа е облечена во полициска униформа.  
Кога Мина влегува Тина се крие.)

ТИНА: Не...

МИНА: Господи боже, сите сте овде! Што се случило?

ЛИНА: Мина?

ДАНА (На Лина.): За 15 минути ја чекам и мајка ви. 

(Тина шепоти.) 

ТИНА: Ја знаеш?

ДАНА: Сестри...

ЛИНА: Мина, што бараш тука?

МИНА: Ќе ве замолам само официјални имиња тука! Сабота.

ДАНА (На Мина.): Не си шокирана што ја гледаш неа тука?

МИНА: Јас знаев за сите вас...

ЛИНА: И за мене знаеше?

МИНА: Кај е Пепе?

ЛИНА: Како нѐ откри?

МИНА: Пази што зборуваш, јас и Пепе бевме другари. И, се разбира, малку 
ги искористив моите детективски способности. Кај е Пепе? 

(Мина гледа наоколу, но не гледа на подот каде што лежи Перо.)

ДАНА: Долу, Шерлок. 

(Мина го гледа.)

МИНА: Види му го стомачето... тоа големо, големо стомаче. И тоа ќелаво 
главче. Кај му се наочарите? Пепе ги сакаше наочарите... 

(Тина почнува да плаче. Ги гледа наочарите, ги зема и  
ѝ ги дава на Мина со солзи во очите.)

МИНА: Мртов е нели?

(Мина му ги става наочарите на Перо на главата и го бакнува во челото. Во 
моментот ѝ текнува дека ја виде Тина.)

МИНА: Еј и ти си тука!

ТИНА: Јас сум илегално овде...

(Тина повторно почнува да се плаши.)
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ЛИНА: Зарем не сме сите...

МИНА: Петок, опушти се... овде сме, што се вели колешки.

ТИНА: Нема да имам никаков проблем со полицијата? Мислам, нема да ме 
уапсите или нешто, некоја казна барем...

МИНА: Нема да те уапсам, освен ако не ми речат, а нема да ми речат. А за 
казна, нешто сигурно ќе платиш... (Во доверба на Тина.) сите се поврзани, 
тоа е еден голем бизнис. Јас и ти сме пиони. Во моментов колешки по 
швалер. (Кон сите.) Колку долго е мртов?

ДАНА: Можеби половина час.

ЛИНА: Мислам дека и повеќе.

ДАНА: Полсаат и ни минута повеќе.

ЛИНА: Искрено, не знам колку време има поминато од последниот здив на 
покојникот. Битно, мртов е.

ДАНА: Што е разликата? Скроз е мртов.

ЛИНА: Премртов. 

ТИНА: Ти беше пред неколку дена во кафеаната!

ЛИНА: Си била во кафеана?

МИНА: Бев на должност. 

ЛИНА: Ако ѝ кажам на мама за ова...

МИНА: Ќе ѝ кажам дека сум била на должност.

ДАНА: А, да одам да го искапам? И ќе го облечеме во тегетниот костум. 
Мислам дека нема потреба од вратоврска...

ЛИНА: Тегетниот костум, мислам дека се договоривме - тоа никако!

ДАНА: Не сме се договориле такво нешто. Може сме се договориле за да го 
носи, а за друго не знам... Значи, тегетниот костум!

ЛИНА: Кој тегетен костум?

ДАНА: Оној што го носеше нонстоп. Па, на сите слики е во него.

ЛИНА: Фотографии.

ДАНА: И на лична карта сигурно е во него.

ЛИНА: Јас никогаш не сум го видела Перо во тегетен костум.

ДАНА: Ај погледни уште еднаш, да не си го згрешила Перото.
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ЛИНА: Тој е 100%. И мислам дека е време да ти ја закачам една. 

ТИНА: Тој обожаваше да трча гол.

ДАНА: Кај трчаше?

ТИНА: Низ мојата глава тој секогаш трча гол. Што и да носи, џабе му е. Јас                        
го гледам само гол.

ЛИНА: И низ мојата трча така. Ама сигурна сум дека Перо обожаваше 
тексас.

МИНА: Јас го знам во тренерчиња и патичиња.

ТИНА: Гол.

ДАНА: Како зборуваш така?

(Дана ѝ удира шлаканица на Тина. Тина е шокирана.)

(Лина ѝ удира шлаканица на Дана.) 

(Тина ѝ удира шлаканица на Дана.) 

(Мина ѝ удира шлаканица на Лина.)

МИНА: Не можеш да ја маваш ко ќе ти текне, ќе те тужи за семејно насилство.

ТИНА: Што ви е вас луѓе? Се надевам дека имате мала фамилија.

ДАНА: Тегетниот костум!

ЛИНА: Нема шанса! Тој обожаваше фармерки, тексасни кошули и маици на ве.

ДАНА: Ти се молам, секој ќелав знае дека маици на ве не му стојат.

ЛИНА: Мислиш маици на ве се за дебели жени кои сакаат да стават акцент 
на градите. И тоа го прават само затоа што се дебели. 

ДАНА: Ти ме нарекуваш дебела?

ЛИНА: Не, ти сама се препознаваш себеси како дебела.

ДАНА: Јас сум дама, психички и физички пополнета со елеганција. 

ЛИНА: Нашиот свекор велеше...

МИНА: Доста со тој ваш свекор веќе... Ќе му ставиме што било...

ТИНА: Но, јас сепак преферирам гол...

ДАНА: Јас, тебе ќе те закопам гола! 

ТИНА: А јас тебе во тегетен костим!

ДАНА: Не дај боже! На мојот погреб сакам да носам бел фустан. А, кога ќе 
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умреш ти, јас ќе викнам трубачи.

МИНА: Тишина малку!

ДАНА: Значи станавте тим!

МИНА: Ние сме сите тим! Еј, што бара ова виски овде?

ТИНА: Роденден ми е! Послужи се.

(Мина си тура виски.)

ЛИНА: Пак пиеш?

МИНА: Не, само сега во оваа ситуација... нема да ѝ кажеш на мама, нели? 

ЛИНА: Добро... ама само овој пат...

МИНА: Да се договориме вака. Тоа што се случува кај Пепе останува кај 
Пепе.

ТИНА: Се согласувам.

ЛИНА: И јас.

ДАНА: Се разбира дека се согласувам... Мислиш дека јас сакам ова да го 
знае секој? 

МИНА: Значи добро. Се колнете?

СИТЕ: Се колнеме!

ТИНА: За сите уште по една.

(Додека Тина тура пијачка, Мина испраќа порака од мобилниот телефон. 
Сите пијат. Мина прави една цигара од марихуана.)

ДАНА: Фала ти боже! Спасени сме!

ТИНА: Е, сега веќе сум изненадена!

ЛИНА: Веднаш зажалив што се заколнав! Се отколнувам!

ДАНА: Не може така!

МИНА: Си се заколна... Пази!

ЛИНА: Одма би те кажала на мама.

ДАНА: Жено, сестра ти е четириесетгодишна жена. (На Мина.) Од кај ти е 
ова?

МИНА: Денес фатив еден... маалско дилерче. Повеќето го предадов, а ова го 
задржав за Пепе. 

ДАНА: За Перица?
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МИНА: Секогаш му треба за Петок...

ТИНА: О, значи ти му беше извор. Фала ти. 

МИНА: Сѐ за Пепе!

(Сите пушат освен Лина.)

 ДАНА: Еј, Сабота! 

МИНА: Да?

ДАНА: Како се сплетка со Перица?

МИНА: Пепе ѝ ја средуваше градината на тетка Олга. Надвор жешко - пекол. 
Пепе, запотен со ножиците во рацете, кастри цвеќиња. Јас... посакав да 
бидам цвеќе...

ЛИНА: Кој знае што цвеќе си пушела тогаш.

МИНА: Не... Мислам дека прв пат во мојот живот се почуствував така. Сакав 
да сум цвеќе, ама изреагирав како магнум 357. Брзо и прецизно! И 
откако се појави Пепе дури и се лакирам... Значи, мислам генерално 
така го сретнав... да... И му направив чај... Чајот многу му се допадна...    

ЛИНА: Кој знае што чај си му направила... Од ова што го пушиш, звучиш 
како да си на радио. Престанете! Ние овде си играме, а тој лежи мртов... 
тука пред нас... Пред сите нас... И пред сестра ми... 

ТИНА: Тоа е, нема што да се прави... Јас вечер сум и на работа... Па, кој фали?

МИНА: Среда, Четврток и се разбира, Недела. На пат се.

ЛИНА: Знаеш кои се тие?

МИНА: Се разбира. Пријатели ми се на Facebook.

ДАНА: Значи, мора да знаеш која е Недела.

МИНА: Не знам! Се обидов со сите мои детективски вештини, но не, никогаш... 
Никогаш не открив која е Недела. Пепе го криеше идентитетот на 
Недела како таен документ за вонземјани во ЦИА.

ЛИНА: Значи, немаш ни една трага која е Недела? Или каква било 
информација...

ТИНА: Руса е или црна?

ДАНА: Колку години има?

ТИНА: Витка или тенка?

ДАНА: Тоа е исто...
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ЛИНА: Слаба, дебела?

ДАНА: Или крупничка?

МИНА: Да не губиме повеќе време! Време е за акција. Прашање број еден...

ТИНА: Спремна сум...

МИНА: Кој дојде прв? 

ДАНА: Јас...

МИНА: Што виде?

ДАНА: Па истата ситуација, само сите вие не бевте овде, потоа дојде Лина, 
па...

МИНА: Официјални имиња молам.

ДАНА: Добро. Јас Вторник бев тука, потоа дојде Понеделник, по неа се појави 
Петок, затоа што ја повикавме. После дојде ти и останатото го знаеш... 

МИНА: Зошто дојде ти кога не е твој ден од Неделата?

ДАНА: Затоа што секоја Недела Перица излегува точно во еден часот и 
триесет минути попладне. Денес не излезе. Некако, се надевав дека не 
е со Недела... 

ЛИНА: Сакаше да искористиш иако не е твој ден?

МИНА: Остави го тоа... Нешто необично?

ДАНА: Не... освен мртвото тело... Ми беше чудно да го видам Перица мртов. 
Мислам, сѐ уште е чудно. Јас, како да не верувам дека е мртов...

 (Мина гледа насекаде. Телефонот на Перо е во неговиот џеб. 
Добива порака. Мина го зема телефонот.)

 МИНА: Има порака.

ЛИНА: Прочитај ја!

(Сите паничат. Врискаат, подавајќи го телефонот една на друга, како да е 
врел компир. Телефонот завршува во рацете на Тина.) 

ДАНА (Не може да се снајде со телефонот. Ѝ го подава на Лина која е до неа.): 
Ти прочитај.

ЛИНА: Никако! Мразам телефони на допир. 

(Ѝ го подава телефонот на Тина.)

ТИНА: Има лозинка...
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ДАНА: Пробај Недела.

ТИНА: Не... не е тоа. Вели дека имаме уште два обиди...

(Вратата се отвора. На вратата се Рози и Олга.)

ТИНА: О, Господе таа е!

ЛИНА: Кој е?

ДАНА: Мора да е Недела!

ТИНА: И трудна е! И мојата менаџерка. Таа не може да е Недела?!?

ЛИНА: Вторник, се тресам... 

ДАНА: И јас, Понеделник... и јас...

РОЗИ: Здраво! 

СИТЕ: Здраво... 

РОЗИ: Што е ова?

ТИНА: Умре... 

РОЗИ: Не Добре, Пепи.

ТИНА: Што?

ЛИНА: Кој?

МИНА: Добре?

(Тина почнува да плаче.)

РОЗИ: Зошто плаче? Ох... ве молам, да седнам малку. Трудна сум.

ТИНА: А, од кого си трудна?

РОЗИ: Од седум сабајле сум будна.

МИНА: Таа е глува. Ја познавам. (Мина вика.) Пепе е мртов.

ЛИНА: Како ѝ кажа, ќе се породи девојкава... 

ОЛГА: Мртов?!? 

(Олга паѓа во бессознание. Сите девојки паничат...  
Сите се околу Олга освен Рози.)

РОЗИ: Не е можно... Значи, затоа лежи вака... Пепи, Пепи! Те молам не умирај! 
Разбуди се... 

МИНА: Во ред е. Ќе се разбуди.
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ДАНА: Ќе се разбуди?

МИНА: Да, секогаш го прави ова.

ЛИНА: Да, секогаш го прави ова кога е под стрес.

ТИНА: Мислите дека Пере ќе се разбуди?

МИНА: Не, тој е мртов. Таа ќе се разбуди.

ДАНА: Која од овие две е Недела? 

МИНА: Нема тука Недела. (Покажува накај Олга.) Среда, (Покажува накај 
Рози.) Четврток.

ДАНА: Среда? Таа е скоро 100 години стара... Сега знам зошто никогаш не се 
омажила. Како можел Перица... 

МИНА: Тие се заедно повеќе од 40 години... Секој Четврток, цели 40 години. 
И помлада е од што мислиш. Има 82 години.

ТИНА: Се разбира, таа го имаше Пере до неа 40 години. Живееше добар 
живот. Плус, заработува лесни пари.

ЛИНА: Сега ќе го посетува неговиот гроб во Четврток.

МИНА: Жени, да ја легнеме на кревет. Ќе се разбуди за некое време.

ЛИНА: Таа не е Недела, така?

МИНА: Нема Недела, ви реков... Среда... а, бремената е Четврток... 

ДАНА: Колку е трудна!

ТИНА: Дали го мислиш тоа што го мислам јас?

ДАНА: Ти мислиш?

ЛИНА (Го прочистува грлото.): По сѐ што видов до сега... Не можев, а да не ја 
забележам твојата гравидна состојба... 

РОЗИ: Праведна?

МИНА: Трудна!

ДАНА: Таа е тотално глува...

ЛИНА: Кој е татко на бебето?

РОЗИ: Мислам дека не го познаваш човекот... 

ЛИНА: Сигурна си?

РОЗИ: Сигурна!
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ТИНА: А тоа го слушна!

ЛИНА: Колку посто си сигурна?

РОЗИ: Јас поради тоа и се омажив... Ох, стапалава ме убиваат... И мажот ми 
се враќа утре. Тој е на пат, мораше да купи нови семиња за цвеќарата. 
Рече дека ќе ми донесе нови, помеки чевли...

ТИНА: Мажена си?

РОЗИ: Тажена, претажена од мајка ми. Не го сака маж ми. 

ЛИНА: Преглува е. 

РОЗИ: Сега треба да мислам на моите бебиња. Нема веќе ваму-таму... Имам 
уште неколку дена до пораѓањето. Очекувам две девојчиња. Близначки. 

ДАНА: Од оваа нема корист. Да ја разбудиме Среда. Сигурно знае многу за 
Перица. 

(Се обидуваат да ја разбудат, но без резултат.)

ЛИНА: Во секој случај, мора да направиме достоинствен погреб. Но, што ќе 
кажеме... Ова е мал град... Како сме дознале?

МИНА: За тоа нема проблем, оставете ми го тоа мене. Ќе речам дека ми се 
скинале панталоните додека сум била на должност и сум дошла кај 
Пепе да ми ги зашие. 

ТИНА: Знаеш, кога те видов, не помислив дека сакаш мажи. Извини, вискито 
зборува наместо мене... Извини... Мислам... ова е 21-ви век... Сега луѓето 
не се сигурни ни мајка им дали е жена...

МИНА: Нема проблем. Не ми смета. Јас сум сигурна која сум. Нема потреба 
да се докажувам никому.

ТИНА: Ова е најдобрата работа што ја слушнав денес.

РОЗИ: Што мислиш со тоа...

ДАНА: Многу е за тебе сега... почекај секунда!

РОЗИ: Што?

ДАНА: Како слушаш само понекогаш?

РОЗИ: Понекогаш ја погодувам фреквенцијата. Пепи ја знаеше мојата точна 
фреквенција. Со него можев да зборувам со часови... 

ТИНА: Време е да пребараме насекаде.

МИНА: И тоа најдетално што може. 
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РОЗИ: Ајде!

ДАНА: Ох, не... Ти не! Мирувај...

(Се случува акција. Вадат секакви алишта од плакарот. Од време на време 
се однесуваат како да се во бутик. Поточно како да се во бутик за костими. 

Пробуваат некои од костимите.)

 ДАНА: Не ми се верува. Дневникот!

ТИНА: Чиј дневник?

ЛИНА: Навистина е дневник! Тука пишува Дневник!

ТИНА: Пере има дневник?

РОЗИ: Прочитај го.

ДАНА: Пак слушна...

ТИНА: Читај!

РОЗИ: ГЛАСНО!

МИНА: Мислиш дека ќе слуша?

ДАНА: Ако ја погоди фреквенцијата.

ЛИНА: План на Неделата... Добро го знаеме ова... Штооо????

МИНА: Што?

ТИНА:Што?

ДАНА: Што?

РОЗИ: Што?

(Олга се буди.)

ОЛГА: Што?

(Олга повторно се онесвестува.)

ЛИНА: По Недела, има месеци... Јануари, Маја, Февруари, Дона, Март, Ања, 
Април, Соња...

ДАНА: Ања сигурно е од Полска.

ТИНА: Не мора да е...

ДАНА: Јас познавам три Ањи од Полска!

ЛИНА: Кога беше ти во Полска?

ДАНА: Ги знам од телевизија.
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ЛИНА: Ох, боже! Не сме само ние! Има уште! Ова е инвазија! Кога ли се 
гледаше со сите?

МИНА: Еднаш месечно. Тие доаѓаа овде, некои со автобус, некои со воз... 
само за да го видат, еднаш во месецот. Како што сите знаеме Пепе 
беше прекрасен маж. На секоја жена ѝ даваше сѐ што таа ќе посакаше. 
Дури и ако беше само за ден. Никогаш не ги излажа ни нив ни нас. Сите 
ние знаевме дека има и други жени. Сите бевме третирани како што 
посакувавме.  

ДАНА: Нѐ правеше принцези на еден ден. 

 (Дана во плакарот гледа нешто непознато за неа. Вибратор.)

ДАНА: Ох, што е ова?

ЛИНА: Мора да е некаков алат... 

РОЗИ: Ох, ова го порачав на интернет. Не знам зошто, велат дека бремените 
жени имаат интуиција...

ЛИНА: Па? 

(Дана го пушта вибраторот.)

ДАНА: Ова е вибратор... Каква мажена жена си ти?

ТИНА: Каква штета... толку мажи на светот...

ЛИНА: Зошто би му требал вибратор?

МИНА: Веројатно како подарок за некоја од месеците. Ми кажа дека Август 
била многу очајна жена. Ја сожалуваше. 

ЛИНА: Тие беа со Перо само еднаш во месецот... се разбира дека беа очајни.

ТИНА: Пере беше создаден само за да ги прави жените среќни...

РОЗИ: Но, како можел вака да живее?

ДАНА: Пак слушна. 

РОЗИ: Мислите дека беше осамен човек? 

ТИНА: Не знам што да кажам... Јас мислам дека тој среќата ја наоѓаше во 
секоја од нас, правејќи нѐ нас среќни, правејќи го нашиот живот 
подобар... И беше подобар, затоа што го имавме него... 

ЛИНА: Јас мислам дека неговата траума е поради Недела. Замисли Недела 
да можеше да биде со него секој ден... Тогаш дали ние ќе постоевме во 
неговиот живот? Па погледни нѐ! Жени со секаков профил, и години...
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(Боја на кожа, раса...)

ТИНА: Ох, боже има уште... Пролет... Список со повеќе од 30 жени. Есен, 
повеќе од триесет пак... Лина, Бела, Сандра, Мери, Анастасија... Јинг Ли... 
Мадам Тина Тарнер... Ох... дали и таа... Шер!!! Ох, многу сум возбудена. 
Тина Тарнер и Шер беа со истиот со кој сме биле и ние. И тоа, тие се 
месеци! Ранг пониско!

МИНА: Јас познавам една Тина Тарнер... Еднаш ја уапсив... 

ДАНА: Ја уапси Тина Тарнер?

МИНА: Не е таа таква Тина Тарнер ко што мислите вие. Има една група на 
трансвестити... Имаат шоу во еден мал таен клуб во предградието.

ЛИНА: Ти знаеше за овие жени?

ДАНА: Или мажи?

МИНА: Не... И јас сега дознавам... 

ТИНА: Можеби не знаел што е трансвестит...

ДАНА: Не дај боже да дознал онака како што јас замислувам...

ЛИНА: Не сакам веќе да читам...

ДАНА: Да, доволно беше...

ТИНА: Ама сите овие алишта овде (Има алишта со многу пердуви што личат 
на алишта за кабаре-шоу.) Можеби ова е работна тетратка...  

РОЗИ: Ова е навистина чудно...

ДАНА: Да! Ова е работна тетратка... Но, каква работна тетратка? Тоа е 
прашањето! 

ТИНА: За кроење. Јасно е дека Пере ги правел костимите за нивното шоу.

ДАНА: Па, дека беше кројач, тоа е вистина. 

(Олга се буди.)

ОЛГА: И беше најдобриот кројач што го знам... а јас знам многу кројачи, 
верувајте ми... јас имам повеќе од 600 фустани, а да не ги бројам 
асесоарите... 

ДАНА: Што ќе прави со сето ова... Ќе го носи в гроб?

РОЗИ: Ох, се разбуди...

ЛИНА: Тетка Олга, добро си?
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МИНА: Еј, рековме официјални имиња, памтиш... 

ЛИНА: Тетка Среда, добро си?

ОЛГА: Подобро сум душо, фала ти... Дали може да добијам чаша вода?

(Мина ѝ подава чаша вода.)

ЛИНА: Тетка Среда, те молам ќе сакаш да ни помогнеш?

ОЛГА: Секако душо... Како можам да ви помогнам?

МИНА (На останатите.): Сите! Мора да слушате внимателно пред пак да се 
онесвести. Освен Четврток... 

ЛИНА: Која е Недела, Тетка Среда?

ОЛГА: Деца... Мислам дека навистина не сакате тоа да го знаете... Дали ми 
мириса на виски? Мина, пак си пиела? Ако пак си пиела јас дефинитивно 
ќе ја информирам мајка ти за ова.

МИНА: Но, тетка Среда, ние направивме договор дека тоа што се случува 
кај Пепе останува кај Пепе. Па, никој не мора да знае за ова... Ние сме 
сега тим! 

ОЛГА: Ако ние сме тим тогаш кај ни е лидерот? 

ЛИНА: Тетка Среда...

МИНА (На другите жени.): Пазете! Пак ќе се онесвести...

ОЛГА: Каде е тој?

(Лина покажува кон Перо.)

ОЛГА: Зар за смрт се собравме овде? Баш како што тој секогаш посакуваше... 
Сите сме тука! Треба да ги известиме и месеците... 

МИНА: Ти знаеше за нив?

ОЛГА: Јас знам сѐ душо...

СИТЕ: КОЈА Е НЕДЕЛА?!?

(Олга пак се онесвестува. Сите повторно пробуваат да ја разбудат.)

МИНА: Не, не сега...

ТИНА: Ајде... разбуди се!

ЛИНА: Разбуди се тетка Среда!

ДАНА: Како кога некоја лоша реклама ќе ти ја прекине серијата... Се 
онесвести на најважниот дел.

РОЗИ: Таа знае која е Недела.
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МИНА: Да... А, знаеше и за месеците... 

ЛИНА: Отсекогаш ја сакав тетка Олга, мислам, Среда... ја знаеме откако 
знаеме и за себе... Никогаш не би помислила дека таа може да е Среда... 
или кој било друг ден... 

РОЗИ: Па, што ќе правиме сега?

ДАНА: Како да ја разбудиме? Целата мистерија одма ќе се реши... Да пробаме 
некако...

МИНА: Не! Дури и да пробаме нема да можеме. Затоа што кога ќе се онесвести, 
онесвестена е! Еднаш остана кај мајка ми три дена... онесвестена.

РОЗИ: Што?

МИНА: Не! Дури и да пробаме нема да можеме. Затоа што кога ќе се онесвести, 
онесвестена е! Еднаш остана кај мајка ми три дена... онесвестена.

РОЗИ: Не, таа не е сликарка. Ми беше учителка по балет.

МИНА: Знам дека беше учителка. Ама сега е онесвестена!

РОЗИ: Аааа... Да гледам. А, можеме да ја разбудиме?

МИНА: Не! Дури и да пробаме нема да можеме. Затоа што кога ќе се онесвести, 
онесвестена е! Еднаш остана кај мајка ми три дена... онесвестена.

ДАНА: Три дена?

ЛИНА: Па, никоја од нас нема толку време.

ТИНА: Освен Пере. 

ДАНА: И тој нема. Не дај боже да ни се подуе.

РОЗИ: И сега?

ДАНА: Јас велам да почнеме да го спремаме Перица. 

ЛИНА: Може! Како и да е, не знам за колку време, ама тетка Среда ќе се 
разбуди, па ќе знаеме која е Недела. До тогаш, сѐ ќе биде спремно... 

МИНА: Wow!

ТИНА: Чудно...

ДАНА: Што?

ТИНА: Вие двете да се согласите...

МИНА: Тие беа најдобри другарки во средно и се омажија за двајца браќа...

ТИНА: Сериозна си? 
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ДАНА: Но, тоа беше многу, многу одамна...

МИНА: Не се сеќавам што тргна наопаку со вас двете...

ЛИНА: Да бидам искрена и јас мислам дека не памтам...

ДАНА: Да... сѐ едноставно почна да се распаѓа... Мислам дека братучетка 
ми Лиле, немажената, таа ни фрли магија. Отсекогаш беше многу 
љубоморна на нас и на тоа како се снајдовме... 

ЛИНА: Јас сум уморна од ова... Можеби е време да го завршиме ова сега? Не 
мора да бидеме како најдобри другарки, ама барем да не трошиме сила 
на карање веќе... 

ДАНА: Па, добро немаме повеќе што да делиме...

РОЗИ: Ова е најчудниот ден во мојот живот...

ДАНА: Знаеш, откако се скаравме немам посетено друг забар...

ЛИНА: Ох, фала ти тоа е баш слатко...

ДАНА: Знам...

ЛИНА: Во Вторник кај мене. И онака нема што да правиш.

МИНА: Ајде! Акција!

ТИНА: Да! Тука сме шест.

ЛИНА: Сосе покојникот, седум.

МИНА: Покојникот, трудната и онесвестената не ги сметаме. Сите се 
подеднакво неактивни. Значи, четири сме. 

ДАНА: Ајде, да одбереме алишта.

ТИНА: Мислиш, тегетниот костум?

РОЗИ: А јас? 

ЛИНА: Ти само седи таму и гледај. Јас ќе одберам црна кравата.

ДАНА: Црна? Никогаш! Аххх... ние зборуваме за кравата, а чоекот лежи 
долу некапен...

ЛИНА: А после, треба да одбереме долна облека и чорапи.

ТИНА: Чорапите се сметаат за долна облека или се посебно?

ДАНА: Тегетните!

ТИНА: Белите.

ЛИНА: Боже, какви бели, тој мразеше бела боја.
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ТИНА: Белите!!! Ќе одат со кошулата.

ДАНА: Кој вели дека кошулата е бела??

ЛИНА: Чорапите ќе бидат црни!!

ТИНА: Бели!! 

ЛИНА: Црни!!!

ДАНА: Тегет.

ЛИНА: Црни!!

ДАНА: Тегет! Тегет! Тегет!

РОЗИ: Слушајте сите, на мали ливчиња хартија напишете ги задачите и на 
која што ќе ѝ се падне тоа и ќе прави. Како лотарија. И јас сакам да 
учествувам. 

МИНА: Тоа не е лоша идеја.

РОЗИ: Рози, не Миа.

ТИНА: Добро, ајде да го направиме тоа.

РОЗИ: Дај ми хартија, пенкало и голема тегла или лонче.

(Лина ѝ дава на Рози хартија и пенкало.  
Дана ѝ дава голем лонец. Рози пишува.)

МИНА: Пиши! Костум, чорапи, чевли...

ТИНА: Кошула...

ЛИНА: Кравата...

ДАНА: Долна облека... чаршаф за ковчегот...

ТИНА: Мислам дека треба да биде бел...

ДАНА: Не, може да биде која боја сакаш. Па ова е наш леш! 

(Рози пишува на мали листови хартија. Ги става во лонец и ги меша.  
Сите се околу неа. Сите земаат едно ливче, го отвораат и читаат што 

пишува на него.) 

ЛИНА: Мене ми падна долна облека...

ДАНА: Кошула и чорапи.

ТИНА: Костум!

МИНА: Чевли...
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РОЗИ: Кравата...

МИНА: А последниот лист хартија?

РОЗИ: Тоа е чаршафот. Ќе ѝ го оставиме тоа на тетка Среда.

(Сите ги бараат работите што им се запишани на хартиите. Го земаат 
телото на Перо и го ставаат на креветот. Сите го прават тоа што треба 

да го прават. На крајот Перо изгледа смешно, а жените се презадоволни, 
секоја од својата работа.) 

ЛИНА: Ова го носеше кога беше со мене!

ТИНА: Јас ги имам најдобрите спомени од ова.

ДАНА (Ги мириса предметите.): Мирисот на Перица...

МИНА: Ова му го дадов за подарок...

(Олга се буди. Ја гледа ситуацијата.)

 ОЛГА: Што се случува?

МИНА: Оооо, се разбуди...

РОЗИ: Го одбираме последниот стајлинг.

ОЛГА: Веќе сѐ избравте?

ТИНА: Не. Има уште едно ливче хартија, имавме лотарија. Земи го. Твое е. 

(Тина ѝ го дава лонецот на Олга. Таа го зема ливчето. Го чита и оди до 
плакарот. Вади еден розев чаршаф. Го покрива Перо со чаршафот.)

ОЛГА: Ова е првиот чаршаф... на овој чаршаф за прв пат водевме љубов... 
жени, дојдете сите до мене... Сакам да ви кажам нешто многу важно... 

(Сите жени одат кај неа.)

ОЛГА: Сакам да ви кажам која е Недела. Донесете ми го ланчето.

ТИНА: Еве го, веќе му го извадивме...

ДАНА: Аууу, заборавивме да го искапеме!

ЛИНА: Готово е тоа сега. Ќе го испратиме вака!

ДАНА: Некапен?

(Олга го вади ланчето од вратот на Перо. Олга се онесвестува.) 

МИНА: Срање.

ЛИНА: Да поќутеше, до сега ќе знаевме сѐ.
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ДАНА: Не ми е јасно како заборавивме да го искапеме...

РОЗИ: Добро, сите сме во еуфорија...

ЛИНА: Претпогребна.

ТИНА: Ајде да го отвориме ланчето сами...

(Рози го зема ланчето и веднаш успева да го отвори.  
Сите го грабаат ланчето и коментираат.)

ДАНА: Браво женска!

РОЗИ: Еднаш го видов Пепи како го отвора... 

ТИНА: Мора да кажам дека сум разочарана... 

ЛИНА: Личи на...

АФРОДИТА: Еј... ова се сериозни мустаќи.

ЛИНА: Го знам ова лице... 

(Вратата се отвора. Во собата влегува Џани.  
Збунет е и се вознемирува кога ќе ги види сите. Олга се буди.)

 ОЛГА: Недела!

СИТЕ: Што?

МИНА: Ти си Недела?

ЏАНИ: Недела, лично!

ЛИНА: Значи не е лично таа, туку е лично тој... 

ТИНА: Јас сум многу потресена. Ова е мојот газда...

ДАНА: Што е сега ова? Да не е скриена камера?

ТИНА: Отсекогаш знаев дека има нешто чудно во врска со тебе...

РОЗИ: Што се случува?

ЛИНА: Тој е Недела. Недела е ТОЈ!

ОЛГА: Вистина е. 

ДАНА: Јас сум шокирана! 

ЛИНА: Јас сум прешокирана.

РОЗИ: О, чувствувам голема болка...

ДАНА: Сите чувствуваме...
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ЏАНИ: Што се случува? О, боже... Не си ги чувствувам нозеве... Мртов е?

ОЛГА: Жал ми е...

ЏАНИ: Не може да е мртов... 

ОЛГА: Немам збор...

ЛИНА: И јас...

ДАНА: И сите...

ТИНА: Јас сѐ уште не можам да поверувам дека Недела е маж, и плус е мојот 
шеф...

РОЗИ: Никој не може да поверува.

ОЛГА: Тоа беше вистинска љубов... Јас бев таму кога се запознаа. Беше 
Петок, на истото место каде што ти работиш. Затоа Пеце секој Петок 
таму доаѓаше. 

МИНА: Е, ова драги мои е пример за добро чувана тајна.

ЏАНИ: Не ми е гајле дали е тајна повеќе. Не во овој момент.

МИНА: Денес откривме многу тајни...

ЛИНА: Ама ти нели имаш семејство, жена и тројца синови?

ТИНА: Дали таа знае за ова?

ЏАНИ: Да имам, и не, не знае... 

ДАНА: Какви ли приказни измислуваше секоја Недела? 

ЏАНИ: Јас секогаш имам работа. Таа тоа го знае. 

ДАНА: Работиш на Перица, така?

ЛИНА: Затоа тој секогаш велеше: „Шест дена работи, седмиот одморај...“ 

ТИНА: Шест дена работеше на нас, а седмиот ден на него се работело... колку 
што можам да пресметам...

ЏАНИ: Можеш да го кажеш така ако сакаш, но вистината е дека за нас Недела 
беше одмор за нашите души. Ја сакам жена ми, таa ми е и пријател и 
сопатник, но Пеше беше мојата сродна душа. 

ЛИНА: Но, како? Не разбирам... 

ДАНА: Заслужуваме одговори. Сите ние поминавме денови и ноќи мислејќи 
која е Недела.

РОЗИ: И замислувајќи како ТАА изгледа...
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ЛИНА: И се споредував со неа...

МИНА: И јас велам дека заслужуваме одговори! Бидејќи Недела не знае 
за нашето правило, јас морам да му кажам дека тоа што е кажано и 
направено кај Пепе останува кај Пепе. И сите ќе си стоиме на зборот.

ТИНА: Засекогаш тајна. 

ЛИНА: Ни збор од мене.

РОЗИ: Имам патент на устата.

ЏАНИ (Дише длабоко.): Олга, ти ме знаеш одамна. Се сеќаваш, ти беше 
сведок... Вие дојдовте заедно во кафеаната. Кафеаната е полна со жени. 
До тогаш секогаш ѝ бев верен на жена ми... До ден-денеска никогаш не 
сум имал врска со некоја од девојките таму. 

ТИНА: Точно е...

ЏАНИ: И... Не се чувствувам како да ја лажам жена ми, мислам, емоционално... 
Јас лажам за тоа каде одам во Недела, но, јас секогаш се грижам за неа, 
јас сум одличен татко и добар маж. Ѝ испраќам цвеќиња. Правам сѐ за 
неа...

РОЗИ: Точно, од нашата цвеќарница.

ДАНА: Кажи ни за Перица!

ЏАНИ: Олга ми кажа дека се вљубила во некој човек. Човек кој е помлад 
од неа, но таа е лудо вљубена. Ми кажа дека бил многу зафатен, се 
среќаваат само во Среда. И тогаш тоа беше вистина... Тој работеше 
многу; живееше со неговите родители до нивната смрт. Добро се 
однесуваше со Олга...

МИНА: Само официјални имиња молам. Кажи Среда.

ЏАНИ: Затоа што сме добри пријатели, таа сакаше да го сретнам. Па, дојдоа 
во кафеаната. И тоа е сѐ... така сѐ почна... 

ДАНА: Како мислиш тоа е сѐ?

ЛИНА: Што рече, што се случи?

ЏАНИ: Не можам да поверувам дека е мртов. 

(Џани оди кај Перо. Многу е тажен и полн со емоции.)

ЏАНИ: Толку смешно е облечен... Пеше, зошто само не се разбудиш? 
Посакувам да беше толку лесно... Зошто едноставно, само не се 
разбудиш? Кога велат дека сѐ е можно, дали мислат и на ова? Направи 
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чудо Пеше. Ајде, уште еднаш. За последен пат. Разбуди се! Сѐ уште 
чувствувам топлина во градите кога ќе те видам. А ти си толку ладен... 
Рацете ти се толку ладни... како да ти го слушам срцето... Како и ти 
да можеш да ме слушнеш... како да можеш сите да нѐ слушнеш. Сите 
сме овде, само за тебе... Ти ме направи подобар човек. И знам дека 
нѐ сакаше сите, искрено... Јас понекогаш бев љубоморен... Пеше... Се 
колнам, не чувствувам дека си мртов.

РОЗИ: Аууу... колку болка чувствувам. Стомакот ќе ми експлодира. 
Девојчињава многу клоцаат. Што ми се случува?

МИНА: Кога ти е терминот?

РОЗИ: За пет дена... ама никогаш не сум се чувствувала вака...

(Рози има сѐ поголеми болки.)

ЏАНИ: Пеше ми кажа дека очекуваш близначки. Јас од секогаш сакав да 
имам девојчиња. Тој беше толку среќен што очекуваш девојчиња.

ТИНА: Јас навистина не ги разбирам мажите... Ни еден примерок од нив. Тој 
бил среќен што таа очекувала близначки, беше секој ден со различна 
жена, ама неговата сродна душа била маж... Е ај, сума сумарум некој... 
Сега сум сигурна дека никогаш нема да се омажам. А, ако се омажам 
и маж ми ми рече дека има некаков бизнис во Недела, мислам дека ќе 
доживеам тешка траума... 

МИНА: И за мене е енигма... Мислам дека никој не може да ни ја каже 
вистината. Ако има некоја вистина...

ДАНА: Добро, еве и ти си некој мостра на маж...

ЏАНИ: Јас не сум некој вид, јас сум маж...

ДАНА: Значи ти беше мажот во врската?

ЛИНА: Се разбира. Перо шест дена работеше, седмиот одмораше... ако се 
разбираме.

РОЗИ: Добро, што сакаат маживе?

ОЛГА: Сѐ... И секс и љубов и пак секс, се разбира. Но, љубов... сакале или не 
тоа е силата што нѐ води. Сите сакаат место каде што ќе се чувствуваат 
безбедни. Клучот е во енергијата... енергиите понекогаш толку се 
привлекуваат што половите веќе не се ни битни. Тоа е клик. Јас бев таму 
и ја почувствував нивната енергија. Прво им бев лута на двајцата, ама 
јогата ми помогна многу. Откако повторно сѐ избалансирав... сфатив. 
Со Пеце научив како да љубам и да делам. Без разлика на неговиот 
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сексуален живот тој имаше љубов за целиот свет. Кажете ми, дали тој 
некогаш излажал која било од вас? Дали некогаш ви ветил нешто што 
не го сторил? Се разбира не. Затоа не можете да го осудите. Тој беше 
искрен и чесен со сите нас. Затоа и сите ние го љубевме толку многу...

ДАНА: Ама покрај сите овие жени, како?... Не ми е јасно како... Уште не ми е 
јасно...

ЛИНА: Да не сакал да си го наполни егото?

ТИНА: Баш си го наполнил...

ОЛГА: Енергија, драга...

ТИНА: Нешто како полнач за телефон?

ОЛГА: Да, тој секогаш привлекуваше позитивни луѓе околу себе и така се 
полнеше со живот...

ДАНА: Тој беше најголемиот полнач за сите...

ОЛГА: Љубов... па дали некој ја објаснил до сега? Не, ниту пак ние ќе ја 
објасниме... Таа едноставно се случува...

ЏАНИ: Јас сѐ уште како да му го слушам срцето.

РОЗИ: Јас се чувствувам толку чудно... бебињава не престанаа да мрдаат. 
Лелеее... многу силно ми чука срцето... Јас мислам дека се пораѓам...

(Сите се во паника. Ѝ носат вода, ја масираат на грб,  
ѝ велат дека сѐ ќе биде ОК.)

(Перо се буди. Никој не забележува, бидејќи сите се околу Рози. Перо станува. 
Збунет е. Не знае што се случило ни што се случува. Ги гледа сите во собата. 
Се гледа себеси како е облечен. Останатите ликови поминуваат покрај него, 

сите се растрчани околу Рози. Сѐ уште не забележуваат дека е буден.)

ПЕРО: Мртов ли сум?

ДАНА: Да, да.

(Неколку секунди сите продолжуваат со своите  
акции што ги прават во моментот. По неколку секунди, никој не мрда.  

Како стоп-кадар. Сите стојат и зјапаат во Перо.) 

(Олга се онесвестува. Никој на тоа не реагира, сѐ уште сите зјапаат во Перо.)

РОЗИ: Бебињата престанаа да мрдаат.

ЛИНА: Ама... Перо почна.

ПЕРО: Мртов ли сум?
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МИНА: Па, нашите досегашни информации велат да...

ДАНА: Да, да... мртов си.

ЛИНА: ... ама мрдаш...

ТИНА: ...И зборуваш...

МИНА: ...Одиш...

ЏАНИ: Значи не може да си мртов!

РОЗИ: Или сите сме мртви, па за тоа го гледаме? Е, сега навистина сум 
збунета...

МИНА: Ако сме мртви, дали таа би била онесвестена? Мислам дека мртвите 
не можат да се онесвестуваат...

РОЗИ: Чекај да видам дали ми работи Facebookот... Да, работи...

ДАНА: Мислам дека не би требало да има Facebook во рајот...

ТИНА: Од кај знаеш дека сме во рајот?

ЛИНА: Не сме мртви! Тој е жив!

МИНА: Ама како може тоа да биде?

ЛИНА: Клиничка смрт... 

ДАНА: Или, ако повеќе сакаш, чудо...

РОЗИ: Како не забележавме?

ДАНА: Бебињата забележаа...

ЛИНА: Никогаш не се знае со клиничката смрт.

МИНА: Само што почнав да се навикнувам дека е навистина мртов...

ТИНА: Тој е пак жив!

ПЕРО: Јас бев мртов?

ЛИНА (Го прегледува докторски.): Како се чувствуваш?

ПЕРО: Како новороденче...

РОЗИ: Мислам дека ми пукна водењакот...

ЛИНА: Мораме да одиме во болница, брзо!

РОЗИ: Ќе дојдете ли со мене во болница? Не сакам да сум сама.

ЛИНА: Да, ќе дојдеме сите, нели? Одиме, сите!
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СИТЕ: Да!

ЛИНА: Сабота и Петок, јас ќе одам да ја земам колата, паркирана ми е малку 
подолу од овде. За тоа време изнесете ја Четврток надвор.

(Лина набрзина излегува.)

(Џани и Тина полека ја изнесуваат Рози надвор.) 

МИНА: Понеделник, да ја земеме Среда набрзина да ја однесеме до дома и 
одиме во болница на породување, може?

ДАНА: Цел ден само кревам мртви и онесвестени. Што ли ќе се случи до 
вечер?

(Мина и Дана ја изнесуваат Олга надвор.)

(Перо е сам на сцената. Збунет е како куче кога ќе стане од спиење.  
Нема појма што се случило.)

(Мина се враќа.)

МИНА: Пепе, добар си?

ПЕРО: Да...

МИНА: Е, па ајде, да одиме до болница... и не грижи се, ние се договоривме, 
што се случило кај тебе, кај тебе и ќе остане. Никој нема да знае дека 
беше мртов и ред други ствари...

ДАНА (Вика однадвор.): Мислам дека се освести!

МИНА: Тогаш одиме право во болница. Ајде Пепе. И не грижи се, распоредот 
ќе си остане ист за сите... Тоа јас со сигурност ти го тврдам!

(Мина излегува. Перо сѐ уште е како чукнат.)

(Се слуша свирка од автомобил.)

МИНА (Вика однадвор.): Брзо, Пепе!

ПЕРО: Што се случува овде?

(Перо збунето излегува.)

Крај.
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