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ЛИЦА:

ДАДА, око 45 година, газдарица бутика
ЈОВАН, око 40 година, њен муж, власник хотлајн агенције
МЕКИ, 17 година. Девојка, одбегла од куће јер отац није подржавао њену склоност
ка истом полу. Кратко ошишана, мушкобањаста
АНА, 29 година. Бисексуалка. Заштитница Меки, за коју не зна да ли је више воли
у љубавном погледу или као дете, које би заштитила. Женствена и блага
ЖВАКА, око 30 година, млад полицајац
КВАКА, око 40 година, инспектор
МИЦА, око 25 година, радница на хотлајну, воли фолк
ГИЦА, око 25 година, радница на хотлајну, воли оперу
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СЦЕНА 1

(Полицајци на позорници чекају испред огромне куће модерне фасаде. У излогу су
изложене три лутке у доњем вешу. Чује се звоњава телефона, али као из велике
даљине.)
ЖВАКА: Шефе, да је легално дрмати кваке...
КВАКА: Као што је легално жвакати жваке. Овај пут ћу их ухватити, богца им
њихова.
ЖВАКА: Верујем да хоћете, али треба прво да позвоните. Ево ја ћу.
КВАКА: Звоно, какво црно звоно? У мом селу тога нема. Тољагом у главу, ако
треба!
ЖВАКА: Ах наша села... Али живот је кучка из града, зар не шефе?
КВАКА: Ћут! Излази неко.
(Врата се отварају. Излази Дада,обмотана крпом око главе, са оријенталним
мотивима. Носи шалваре, најновији арабијски шик.)
ДАДА: Ооо, силе реда и мира, добродошли у Дадине луткарске чаролије. Који нам
је ово пут?
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(Иза ње се чује звоњава телефона која допире са горњег спрата.)
КВАКА: Добар дан, госпођо. Ми по службеној дужности... Aавај... Како иде,
Жвакице?
ЖВАКА: Госпођо, опустите се. Ништа још толико званично. Само скупљамо
податке.
ДАДА: Реци, душо. Ако могу нечим да помогнем, ја или мој муж...
КВАКА: Пријављен је још један случај нестале девојке. (Погледа у блокче.)
Миранда Ерић. Двадесет седам година. (Телефони зазвоне један за другим.)
КВАКА: Тишина, бре.
ЖВАКА: Добро само то мало мекше. Меканије. Лаганије. Дада нам је својим
визијама увек досад помагала у решавању малтене изгубљених случајева.
КВАКА: Случајност. Ви сигурно знате нешто о томе?
ДАДА: Боже сачувај...
КВАКА: Реците нам нешто о њој. Да ли је истина да је радила као дадиља?
ДАДА: Да. На Бранковом мосту. И испод Плавог моста неки пут..
КВАКА: Мештани кажу.. (погледа у блокче).. да је била добра мајка свима.
ДАДА: Наравно. Дојење код ње беше врло повољно...
ЖВАКА: Прича се да је била доминантна..
ДАДА: У поређењу с тобом, јесте. Имаш ли једну жваку за мене, душо?
КВАКА: Шта нам још можете рећи о тој трећој девојци која је радила код вас, а
мистериозно нестала?
ДАДА: (прави балон од жваке који пукне)
Шта рећи.. Мислим.. у ствари чини ми се да некако и нису заслужиле..
КВАКА: Шта мислите, куда су могле отићи по овој чичи зими?
ЖВАКА: Цичи...
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КВАКА: Не цичим!
ДАДА: Нешто ми казује да нису далеко..
КВАКА: Имам за вас још једно питање...
ДАДА: (гута кнедлу)
КВАКА: А зашто по чичи-мичи..цич..цучми чичми.. зими ове лутке носе тангице?
(Телефони зазвоне један за другим.)

СЦЕНА 2

(Горњи спрат. Хотлајн агенција)
ЈОВАН: Ох. Ах. Ух.
ГИЦА: Ох. Ух. Ах.
ЈОВАН: Не. Препевано исувише.
ГИЦА: Никад нећу научити. (Рида.)
ДАДА: (Јако гласно.) Пропевала видим!
ГИЦА: (Одскочи.) А!
ЈОВАН: Какав глас! Да имаш Дадину дијафрагму, отпевала би ти, Гицо, за оперу.
ДАДА: И желудац. Јоване. Желудац. (Седа на столицу.) Сва сам се потресла...
ЈОВАН: Желиш ли да нам отераш све оператерке? Зар не видиш да покушавам
Гици да објасним основна правила хотлајн белканта...
(Примиче јој се.
Дада ћути и гледа га продорно у очи.)
ЈОВАН: Дадо? Зашто ме гледаш тако хипнотички, Дадо, што не проговараш?
Плашиш ме кад тако ћутиш и не вичеш. Значи да ти заиста није добро. Ко је то био
на вратима?
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ДАДА: Ма неке будале. Мислим да су Јеховекришне.
ЈОВАН: А.. ове.. Карекришке!
ДАДА: Питали су за тебе. Кажу јавља нам се да је душа Вашег мужа једна од
одабраних за рај... само да се упише код нас...
(Седа за сто и почиње да ређа пасијанс.)
(Зазвони телефон.)
ГИЦА: Хелоу!
(Брзо спушта слушалицу.)
ГИЦА: Не вреди, шефе. Овај сад каже да не жели секс, већ свештеника.
ЈОВАН: Не секирај се, мацо. Иди у собу и вежбај. Долазим ускоро да те
преслишам. (Дади) Па није... није увежбала како треба... муштерије треба
суптилније анимирати... она је нова. Још то не зна...
(Дада га гађа нечим што личи на пилећу кост, мада је тешко разазнати.)
ЈОВАН: Овде има сувише мало меса, а превише костију.
(Узима у руке пилећу кост. Телефони зазвоне један за другим.)
ГИЦА: Хелоу?
ЈОВАН: Дадо, зашто од нас све те цуре беже тако далеко да их ни рођена мајка
више не проналази? Која ли је твоја теорија?
ДАДА: Мислим да то нисмо заслужили...
ЈОВАН: Оно јес'... ја да бежим од свих живих, бар бих рек'о
ћао!
(Дада и Јован погледају једно друго осуђивачки)
ЈОВАН: Е..а као отац сам им био... Сакупили смо их сироте са улице и дали им
диван посао.. Хотлајн оператерке! (Јован и Дада истовремено. Јован усхићено,
Дада иронично)
Кажу ли те карте шта о нестанку? Говори ли нешто пилећа кост?

6

ДАДА: Ти и твоје хотлајн оператерке... Да нисам отворила бутик у приземљу у
којем радим сама цео боговетни дан, ни ову пилећу кост сада не би гледали... А и те
што их запошљаваш.. она Мица скичи када дахће... цакум пакум!
ЈОВАН: Не потцењуј Мицин глас. Она се такмичила за звезду Гранда. Чак је ушла
у шеснаестину финала. КО ЗНА ДОКЛЕ БИ ДОГУРАЛА Да у жирију тог кобног дана није
седела сујетна Лепа Нена...
ДАДА: Испадање јој је толико тешко пало да је хтела са моста да се баци...
ЈОВАН: Али сам је ја спасао. И понудио овај диван посао!
ДАДА: А зашто се ти толико бринеш око сваке која нестане? Нестане једна,
запослићеш другу.
ЈОВАН: И то што кажеш... (погледа у излог)
Имамо три лутке. Као да је једна нова.
ДАДА: Нове су танге.
(Јован је погледа и насмеши се)
СЦЕНА 3

(Ноћ. Чује се звоно на вратима.)
(Јован прилази вратима и гледа кроз шпијунку.)
ЈОВАН: (Више за себе.) Ау! Какви сифони!
(Отвара врата.)
ДАДА: Ко је у ово доба?
ЈОВАН: Неки.. неки...
ДАДА: Ђаволи демони.. а?
(Јован погледа кроз шпијунку)
ЈОВАН: Мушко и женско. Мушко нема браду. Женско има...
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ДАДА: Браду?
ЈОВАН: Сифоне! Да им отворим...
ДАДА: (баци новчић) Отвори.
(У стан Симоновића улазе Ана и Меки. Ана је у хаљини и нашминкана. Меки
изгледа готово као дечак, кратке подшишане косе, у широкој тренерци и „адидас“
патикама. Обе девојке делују збуњено.)
ЈОВАН: (Гледа у Ану.) Хелоу!
АНА и МЕКИ: Добро вече.
МЕКИ: (Грубим гласом.) Ја сам Меки.
АНА:Ана.
ДАДА: (Гледа у Ану.) Ана ми је исувише обично име! А ти момче, зашто Меки?
Радио си у Мек Доналдсу па ти оста надимак? Шта Вас доводи к нама у ово доба?
Проблеми у браку, па сте дошли да вам ја уклоним црну магију? (запева песму од
Карлеуше ..Ко ти то баје?)
(Ана и Меки се згледају.)
МЕКИ: О... ооглас.
ДАДА: Црно дете, ти си млађи него што сам мислила. Још ниси поч'о ни да
мутираш?!
АНА: Кад сам прочитала да нудите и посао и становање у истој некретнини,
одушевих се. Нас две једноставно не волимо много да излазимо.
ДАДА: (Гледа им одећу.) Две?
(Јован узима новине од Даде.)
ЈОВАН: Седните девојко и ти (замуцне) девојко такође.
(Дада гледа у Ану.)
АНА: Нама одговара смештај уз посао... како сте у огласу навели.
ЈОВАН: (Одмерава Ану.) Свакако, свакако. Даћу ти ја смештај. (смешак)
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(Дада баца пилећу коску са стола на Јована.)
АНА: Ако долазимо у незгодно време...
ЈОВАН: Не, не, то Дада кува доручак, она то тако... иначе... ради много сати
унапред. Доручак справи око поноћи, да се изненадимо кад се пробудимо.
(Још једна пилећа кост лети ка Јовану.)
ЈОВАН: У сваком случају ти имаш среће. Радићеш, оно шта сам и навео у огласу.
Моћи ћеш да живиш овде.
АНА: Ми се не одвајамо. Ми смо...
ЈОВАН: Погодићу. Отпуштена манекенка и њен секјурити?
АНА: Ми смо, знате...
МЕКИ: Бићемо искрене. (узме Ану и пољуби је)
ЈОВАН: Дражесно.
АНА: Сада ми је јасно зашто се не раздвајамо. Или ћете запослити обе и пустити да
живимо у истој соби или идемо.
ДАДА: (погледа у Јована) Јоване, могла би и она...
ЈОВАН: С тим гласом? Дал си луда? Муштерије ће мислити да им претимо...
ДАДА: Мали Каки... о пардон, мала Меки. Имам посао и за те'. Помагаћеш ми у
бутику. Рекла бих да си отприлике мојих година... ту негде? 'Оће коса да отпадне у
климаксу, а и глас да изгуби ту женствену црту?
АНА: Овог месеца пуни 18!
ДАДА: Ију!
ЈОВАН: Можеш мајка да јој будеш.
ДАДА: (Меки) Ти ћеш у бутику чистити, продавати и облачити лутке.
МЕКИ: Може. Обожавам лутке. Моја покојна мајка их је правила.
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СЦЕНА 4

(Јутро. Поткровље. На средини собе је сто, а поред њега се налази кревет. Скоро
да и нема намештаја. Меки се нервозно шета по соби, док је Ана посматра са
кревета. Полако се буди...)
МЕКИ: Целу ноћ нисам могла да тренем... ока да склопим од проклетих телефона.
АНА: Лепо сам сањала ноћас. Дођи!
МЕКИ: А у нашој соби ни телефон. Само кревет, и то тенденциозно узак. Разумеш
ли, Ана?
АНА: Знам ја шта тебе мучи. Дођи у кревет!
МЕКИ: А синоћ, ох, тек синоћ, немам речи! Остајем без текста, ево, нема више
самогласника. Чујеш: гфхдхјдј, дфјфјјфј.
АНА: Понови.
МЕКИ: (Бесно.) Гфхдхјдј. Дфјфјјфј!
АНА: Чиста интелигенција.
МЕКИ: ... Кроз полуосмех, невинашце!... Изусти да смо чудакиње. Добро сам га
чула. За мојим леђима је дахтао тај похотни маторац. Ко је он да то каже? Па само
што те није јурио око стола!
АНА: Меки, бити чудак не мора нужно да значи... нешто негативно. Млада си ти да
то још схватиш. Хајде смири се и покушај да размишљаш хладном главом.
МЕКИ: Охладићу ја њему главу.
АНА: Зашто? Мени се њихова понуда чини идеалном. Стан и посао у истој
некретнини!
(Ана је нагло зграби за рамена.)
АНА: Тачно је да је нелегално. Тачно је да нећемо бити пријављене, али опет...
МЕКИ: Признај да ти је пријало.

10

АНА: Слушаш ли ти мене??
МЕКИ: Кад признаш да ти је пријало кад те је јурио око стола!
АНА: Није ми пријало јер стола није ни било.
МЕКИ: Како није било стола, Ана. Било га је. А признајеш да те је јурио... око ма
чега било... и да ти је то пријало.
АНА: Није га било. Нити стола. Тачније, није ме јурио око стола кога није ни било.
Нити ми је то пријало.
МЕКИ: Јесте
АНА: Њееет!
МЕКИ: Јок ја.
АНА: О, да било га је. Сто за којим је она стара гатара ређала пасијанс.
МЕКИ: У праву си.... То му је жена. Изгледа му к'о мајка.
АНА: А ти као мој сестрић у њиховим очима. А ја к’о твоја тетка... или...
МЕКИ: Опет мaјка?
АНА:(замисли се)
МЕКИ: Кад смо већ код тога чини ми се да би ти баш волела да се оствариш у том
смислу, зар не?
АНА: Па... Не знам да ли бих имала ишта против... али тренутно...
МEКИ: Да. Знала сам. Знала да сам ти ја нешто успутно. Знала да ме 'место праве
романтичне љубави, волиш као дете!
АНА: Мeки, молим те.
МEКИ: Да. Дванаест година сам млађа, али теби ни то није довољно. Ти хоћеш
право дете и правог мужа!
АНА:Мeки, смири се!
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МЕКИ:(хистерично) Да. Такве сте ви бисексуалке! Заведете нас, (патетично)
чисте лезбаче, па кад се заситите, ето вас поново у нормали. Поново сте ин, хетеро.
Праве мајке, верне љубе и домаћице!
АНА (загрли је)Знаш и сама да је то немогуће.
МЕКИ (загрли је задовољно)
АНА: То би на крају крајева и финансијски било неоствариво. Знаш да планирамо
плаћање твоје школарине, нашег стана, поред овакве бриге за осптанак дете би нам
још и... Мислим, можемо и мало сачекати на њега.
МЕКИ: Нема чекања (обори је на кревет)
(Ана открива груди. Меки је милује. Њих две се преврћу по кревету који шкрипи.)
АНА: Ове неподмазане шарке додатно ме пале.
(Јован иза врата прислушкује.)
АНА: Страст! Пасионат!
(Јован гледа кроз шпијунку - Ијуу, ала су перверзнееее...)
ЈЕДНА ОД ЊИХ ДВЕ: Сад, сад, ааааааааа!
(Јован иза врата, испада му шољица кафе из руку, исполива се по панталонама.
Почиње да се таре дланом по међуножју.)
МЕКИ: Шшшш! Неко је иза врата.
(Брзо скаче и отвара врата. Угледа Јована.)
ЈОВАН: (Сав исполиван кафом по панталонама и црвен у лицу.) Добро јутро,
девојке. (хехе) Може једна кафица?

СЦЕНА 5
(Сутрадан. Бутик на доњем спрату. У излогу су лутке. Дада их пресвлачи.
Распакује нову лутку уз асистенцију Меки и поставља је у излог. На вратима
стоји натпис „Затворено“.)
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ДАДА: Још само да почистиш ово па да закључамо и одемо заједно на ручак горе.
МЕКИ: Хвала вам, Дадо, што сте нам показали стан. Најпре сам мислила да кухиње
нема, али ви сте нам објаснили да ње заправо има, само је начињена од космичког
материјала.
ДАДА: (Самозадовољно.) Отуд, дете, оне црне рупе у зиду.
МЕКИ: Али, Дадо, ви сте закували кафу на ламинату само тако што сте се
загледали у шољицу кафе. Несхватљиво! Како сте то успели? Ви сте заиста
чаробница.
ДАДА: Како? Лако. Видиш, мала. Око Месеца ти постоји нешто што се зове
радиоактиван појас. Он стално шаље своје сигнале на Земљу. Ја само имам моћ да
те вруће таласе усмерим на водене материјале. Тако користим магију Месеца у
растварању и састављању материје, било да се ради о пластици, води, дрвету или...
(Загледа се продорно у њу.)... камену.
МЕКИ: Значи, закувавате кафе чернобилке?
ДАДА: Кувам, бајам, дадам и најбољем се надам.
МЕКИ: Хахаха! Дадо, како ви мене забављате! Па ви сте... Осећам као да сам
пронашла мајку коју сам изгубила кад сам била оволицна. Дадо, ви тако дивно
лажете. Радиоактивни Месец, хаха, како рекосте... Чернобилски месечев појас.
ДАДА: А шта се ти ту мени улагујеш, дете? Знам да сам млада и лепа, али за мене
би наше пријатељство било чудно и неприродно.
МЕКИ: Али, Дадо, и ви сте са оне стране... природног.
ДАДА: Како то?
МЕКИ: Чаробница сте.
ДАДА: Чаробна јесам, али са женом-меном френдовала не би'.
МЕКИ: Жена-мен?
ДАДА: Феномен.
МЕКИ: Феномен код мене је што се несрећно заљубљујем у старије.
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ДАДА: (замисли се)Ти то мене муваш, дете?
МЕКИ: Неке ствари су исувише лепе да би биле оствариве... Шала мала. Нисте мој
тип.
ДАДА: А шта ми то фали?
МЕКИ: (подигне прстом груди на горе) Цуцлице!
(Дада цикне)
СЦЕНА 6 - ГОРЊИ СПРАТ
(Десетак столова на којима су поређани дигитални телефони, компјутери,
бежични телефони, прикључци, оператерска конзола са графичким екраном.
Телефони паралелно звоне. За једним столом седи Ана, за другим Гица, за трећим
Мица.)
(Јавља се на телефон.)
МИЦА: Хелоу!
АНА (Гици.) Зашто си почела да радиш као хотлајн оператерка?
ГИЦА: (Укочи се.) Знаш, ја само привремено радим овде. Ја сам заправо будућа
Кармен.
МИЦА: Само секунд! (Ставља руку на слушалицу и обраћа се Ани.) Свако има
право да бира. Ја сам на страни љубави. (Наставља разговор.) Шећеру, тако си ме
напалио да ми је од влаге никла печурка у гаћицама! То ме је подсетило на песму
„Суви шардоне” - ја написала текст
(Намигне Ани и Гици. накашљава се.)
Наглашаааваш да спадам у дивас
Па ме питаш да ли хоћу чивас!
Кажеш да си и швалер врло чист
Па ме питаш дал ћу горки лист.
Шардоне ми донеси штагод да се деси
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Ееееееееј!
(рефрен)
Желим да ми цурка оно вино,
при уснама твој бели карино
али нећу у цугу три унце,
уз вино нек засија нам сунце.
ГИЦА: (придружује јој се, али оперски)
Али нећуууу у цугу три унцеее
МИЦА:(народњачки) Немој брзо јебем ли ти сунце!
(Звони телефон)
ГИЦА: (узима слушалицу) Не, ништа не говорите. Љубав, то неукротива је 'тица.
L’amour! L’amour! Каже ова жица.
Не, није позив хајка. Не. Ја нисам ваша мајка.
(Гледа у слушалицу. Телефони непрекидно звоне.)
(Гица и Мица уздишу док телефонирају.)
АНА: Хало? Заплакао је.
(Прекид везе. Улази Јован.)
ЈОВАН: Мицо, Гицо, оставите ме насамо са Аном за тренутак.
(Мица искоса и презриво одмери Ану.)
ЈОВАН: Видиш, Ана, ниси добро почела! Већ петом муштерији измамила си сузе, а
циљ је да они процуркају на други начин. Не траже они психолога већ сексуално
олакшање.
АНА: Како знате? Прислушкивали сте. Ово је страшно. Јуче сте слушали цео
разговор у соби, а сад...
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ЈОВАН: Синоћ сам хтео да донесем кафу, па сам само чекао тренутак да вам не
банем на пола реченице. Данас сам морао да проверим како радиш. Ово је посао.
Имам право!
АНА: Океј. Биће боље.
ЈОВАН: И ја мислим. Свиђа ми се код тебе што си емотивна. Не мож' човека
расплакати свако. Ипак, битна је еротика.
(Мица улази напирлитана у собу.)
МИЦА: (Јовану.) Видим да се свиђаш свим девојкама и да ћу морати да се борим за
своје место! Баш си даса! Дођи да ти шапнем нешто...
(Мица узме Јована за руку и изводи га из собе. Он је хипнотисан следи. Дада улази у
собу и види Ану саму.)
ДАДА: Где је он?
АНА: Па... (погледа у врата собе, где је отишла Мица)
(Дада седне и растужи се.)
АНА: Ја бих до кујне ако може.
(Долази Меки.)
МЕКИ: Океј. Претерала сам. Требало је да се извиним.
ДАДА: Требало је да се ја извиним теби.
МЕКИЦА: Не волим да дирам у изглед, спуштене груди.
ДАДА: Ни ја тебе у женственост, дете. Таква си. Природа те дала за маршала. А сад
иди.
(Дада остаје сама и концентрише се.)
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СЦЕНА 7

Сутрадан.
(Ана, Меки и Дада у бутику. Улази Гица)
ГИЦА: Мица је нестала. Милица је нестала!
(Меки се тргне.)
ГИЦА: Већ трећа! Чудовиште се овде шуња. Милица је гарант мртва и више је
никад нећемо видети.
АНА: Смири се, Гицо. Можда је отишла до Максија, Делте...
ГИЦА: Нема овде никаквог Максе! А делта Дунава је далеко.
(Зарида и одлази)
ДАДА: (Ани) Не обазири се на њену панику. Прави драму око ситница. (Ана и
Меки је гледају зачуђено) Боље да брине како да смрша. Колико пута сам јој
говорила да жабе (надује образе) нико не мерка сем змија. А она мени, не, Дадо, за
оперу је потребан спасилачки појас око стомака. Дијафрагма, густи ваздух који
подстиче вртоглави свежањ већ припремљених вокализа гркљана да се преломе у
кристални, певајући колоратур!
МЕКИ: Аа?
ДАДА: Ја сам наручила нову лутку. (Прилази новој лутки.) Ходи злато, да ти
навучемо танге. Дете, додај оне гаће из фиоке, морамо да опремимо нову дол.
АНА: Дадо, је ли вам добро?
ДАДА: Никад боље, децо. Никад боље.
(Гледа у лутке и смеши се.)
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СЦЕНА 8

(Квака и Жвака излазе из куће Симоновића.)
КВАКА: Невероватно да нема ниједног доказа.
ЖВАКА: Мислите ли да у убиства умешан газда или газдарица?
КВАКА: Ко каже да су и убиства? Нема тела, нема ни убиства.
ЖВАКА: Да испитамо опет ове с Бранковог?
КВАКА: Ником не недостаје, сем муштеријама. Заправо, нико је у граду и не
познаје сем њих.
ЖВАКА: Као да испаре, као...
КВАКА: Инсинуираш ли неку паљевину?
ЖВАКА: Шта да радимо, Квакице?
КВАКА: Квакица? Ја сам твој инспектор будало! (удари га) Шта да радимо? Да се
примиримо. Кладим се да ће у следећем убиству неко направити грешку. Имаћемо
корфус дилакти или како се већ зове?
ЖВАКА: Уверени сте да је неко од њих двоје?
КВАКА: А ко други? Нису ваљда лутке криве.
(Жвака и Квака се погледају као да поверују у ово)
ЖВАКА: Можда нека муштерија?
КВАКА: А да ти као муштерија позовеш хотлајн агенцију и испиташ ствар?
ЖВАКА: Како сте паметни инспекторе Квакси. Па ви сте... ви сте... чудо!
КВАКА: Даћу ти ја Квакси!
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СЦЕНА 9

(У просторији су Дада, Јован, Ана, Меки и Гица.)
МЕКИ: Да почистим и овде.
ДАДА: Ту рибај.
(Јован улази.)
ДАДА: Шта ‘оће опет?
ЈОВАН: Исто...
ГИЦА: Сви ћемо нестати!
(Размазане је шминке, пипа се по лицу.)
ДАДА: Зови доктора да је води, Јоване.
(Јован даје Меки знак да телефонира.)
ЈОВАН: Гицо, наравно да ћемо једног дана сви нестати. То је драга моја
неизбежно.
(Меки одлази до другог телефона.)
АНА: Хелоу?
ГИЦА: (Рида.) Како је могла да нестане? Како је могла?
ЈОВАН: Гицо, и ја патим. Јако патим. Милица ми је била као кћер... Али имам
предлог. У мојој соби на сточићу кад кревета налазе се антидепресивне чоколадице
из Бургине Фасо. Хајмо да их од туга поједемо.
(Гица и Јован се грле и крену)
АНА: Хелоу? Не чујем вас, хелоу?
ЈОВАН: (врати се пар корака уназад) Ана, опет лоше радиш! Увек мораш да их
чујеш. Твој посао је да слушаш. Дај ми овамо телефон да ти покажем.
АНА: Али... Али...
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ЈОВАН: Хелоу!
ФЕМИНИЗИРАНИ МУШКИ ГЛАС: Ијаааао, какав леп баритон! Тако секси, тако...
волим жене које имају дубок глас...
ЈОВАН: Здраво, душо. Само се опусти и реци...
(С друге стране чује се неко комешање.)
ЈОВАН: Сад ти преузми. Кажи да си била промукла па одмукла.
(Оде с Гицом)
СЦЕНА 10
(Квака и Жвака се свађају испред говорнице.)
ЖВАКА: Шефе Квакице, нисам мог'о. Ова оператерка је имала тако секси глас.
Понело ме.
КВАКА: Ти бога твога, скренуо си с памећу, шта! То је било мушко!
ЖВАКИЦА: Тако ми орбита није. Само жена дивног баритона. Како је лепо и
баршунасто звучала, па то...
КВАКИЦЕ: Слушај, бре, ти...
ЖВАКИЦА: Озбиљно, шефе, немој да се љутите, то не бих могао да поднесем, али
имао сам тетку са управо таквим дубоким гласом. Радила је као диспечерка за
такси и живот јој није био лак. Она није и није волела музику, она...
КВАКИЦА: И шта би с њом? Прегази је такси?
ЖВАКИЦА: Сад је сиспечерка. На крају су установили да је пушила коју паклицу
дневно више но што је смела.
КВАКА: Наћи ћемо други начин. С телефоном нам пропаде фора.
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СЦЕНА 11
(Соба Ане и Меки)
МАКИ: Бежимо, Ана, бежимо... Мислим да је он... мало...
АНА: Шта?
МАКИЦА: Сајко. Као онај Норман Бејтс, а Дада му дође нешто као мајка.
АНА: Не знам што си тако против њега. Чини ми се да и он баш пати за одбеглим...
МЕКИ: Теби не делује настрано.
АНА: Можда се понекад преруши у своју супругу, али, ван тога...
МЕКИ: Поново га браниш! Оператерке нестају без трага, а ти не сумњаш у...
АНА: Не браним! Наш однос стриктно је послован.
МЕКИ: Ко је онда крив? Неки давитељ из подрума? Са тавана? Грејем Тровач?
АНА: Или касирка из најближе продавнице? Она ми делује баш...
МАКИ: Тровачки а? Само ти је газда Јован добрица.
АНА: Меки, Меки права си Салома? Хоћеш његову главу да се окитиш? Не можеш
човека да оптужујеш без трунке доказа! А која је алтернатива кад бисмо побегле од
њега? Твој агресивни отац ће нас наћи, а ја одговарати за завођење малолетнице. И
нестајање је боље од тог. Издржимо још месец дана до твог пунолетства. Онда
закон прелази на нашу страну.
МАКИЦА: Свака са којом је дошао у контакт интимне природе, сутрадан нестане.
Случајност?
АНА: То су пословни разговори...
МАКИЦА: И ти си пролупала. Радиш ноћу, а ја преко дана. У истој кући, а у
различитим биоритмовима. То газди одговара. Хоће да нас раздвоји. Да
релативизује наше лезбејство. Нашу љубав.
АНА: А које би ти време ставила за рад бутика и хот лајна? Треба ли људи по
подне да дркељишу, а у поноћ иду у куповину гардеробе?
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МАКИЦА: Или на пословне разговоре? Ето и ти журиш до његове канцеларије.
Шта сам рекла?
АНА: Чини се да нуди унапређење. Већу плату.
МЕКИ: Он је Носферату!
АНА: За ову врсту посла, поноћ је саставни део радног времена. (Меки се дури) Све
што радим је искључиво због нас. Још само месец дана, Мек. Да те пијани отац не
нађе. Морам да журим.
(Сат откуцава)
СЦЕНА 12

(Јованова канцеларија. Ана улази.)
АНА: Добро сте?
ЈОВАН: Нисам. (устаје) То је грозно. Страшно.
АНА: Шта се дешава?
ЈОВАН: Људска душа пуна је мрака. Невидљиве фикције.
АНА: Плашите ме, Јоване. Коме је пао мрак?
ЈОВАН: Мислим да је већ експлодирала та звезда... тај Сиријус, и да ће пасти на
нас. Њен сјај ће нас све замрачити.
АНА: Јоване, да ли ви можете да ми гарантујете да нисте умешани у нестанке
девојака?
ЈОВАН: Ја? Наравно да не.
АНА: Али како је могуће... . Зашто тако одлазе без поздрава. Исплаћујете редовно
и солидно.
ЈОВАН: Знаш ли ко им пријављује нестанак? Ја. После радног времена их
испратим до врата, а сутрадан не дођу на пос'о.
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АНА: Желим нешто да вас замолим, ако од вас побегнемо ја и Меки, немојте нас
пријавити. Њу тражи драги тата јер... .
ЈОВАН: Све знам.
АНА: Па да. Прислушкивали сте. Знате да смо...
ЈОВАН: За њу се нисам чудио. Мада жао ми је што је девојка попут вас. Тако лепа,
женствена и нежна... .
АНА: Жао вам је што нисам шта? Имала сам односе и с мушкарцима, ал' ми пак
одговарају и жене. Оне су нежније, имају више емпатије. Боље... .
Јован: А када би наишао неки нежан и питом мушкарац?
АНА: Зашто ме то питате?
(Јован је загрли.)
АНА: Ви имате Даду. Зар је могуће да је... .
ЈОВАН: Волим је. Волим. Једино што... . Имам утисак да... . Знам да је глупо што
се теби поверавам, али бојим се... . Као да је (показује знак за фијук)... .
АНА: Хоћете да кажете... .
ЈОВАН: ...Да је она толико скренула и нешто урадила девојкама. Не. Тако далеко
не бих ишао. Боже сачувај.
АНА: Отписујете њу, отписујете себе. Остале су само муштерије или...
ЈОВАН: Себе тек отписујем. Апсолутно. Никад не бих учинио ништа нажао
дево'чицама, али знаш, моја скривена личност, која замени доминантну као Џекил
мистер Хајда... То је већ нешто друго...
АНА: Газда Јоване?
ЈОВАН: Пази, у неким телима живе две, чак и више душа. Што да не? Све има
своје предности и чари. Читај ово.
(Вади из фиоке неке папире и пружа преплашеној Ани)
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АНА: Ово је лекарски извештај. Рукопис нечитак. Ах овде је јасније. (Ана полагано
чита.) ...бизаран синдром код којег два или више идентитета настањују једно тело.
Неки случајеви вишеструких личности имају и више од два идентитета. Осам, чак и
тринаест, неке више и од сто...
ЈОВАН: То се зове супер шизофренија.
АНА:(Склања поглед са извештаја.) Зашто мени ово дајете Јоване? И чија је ово
дијагноза? Та.. супер шизофренија. (устаје) Сад ме плашите.
(Покушава да изађе, али се сусретне с Дадом, која поглед фокусира на Ану)
ДАДА: Шта ти радиш у соби мог мужа?
ЈОВАН: Тешко нам пада све шта се догађа. Гица ми је била као кћер. Тако
талентована... (Дади.) Позвао сам Ану да ми прави друштво, да ме мало опусти.
АНА: Ја морам да идем.
(Одлази трчећим кораком.)
ЈОВАН: Шта рећи... Ми смо механизам који покрећу опруге, а душа је тек неми
посматрач...

СЦЕНА 13

(Јутро. Меки се буди)
МЕКИ: (гледа око себе) Опет те нема. Ана? Анаааа?!
(гледа у соби, затим излази и посматра лутке. Улази Дада)
На сваких неколико дана појави се једна нова.
ДАДА: Ја их тражим. Што више лутака, то више изложене гардеробе у излогу.
Људи на то падају.
МЕКИ: Као да су живе, ево кунем се, Дадо, откад сам се решила своје мале
колекције Барби лутака, нисам видела нешто овако... магично.
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ДАДА: Та Барби је некад била риба. Сад је маторија чак и од мене. Али, добро,
рече ти да волиш старије.
(Дада јој даје цигарете.)
ДАДА: Пуши дете, понекад је пушење све што нам преостаје.
МАКИ: Хвала.
(Пали цигарету.)
ДАДА: Нисам рекла да не проузрокује болести срца.
МАКИ: Моје срце је из груди ишчупано. Као да сам јуче схватила да...
ДАДА: Зато су ти сигурно остале коморе. Оне никад не пукну тек тако.
МАКИ: Осећам да ће ме Ана напустити. Да ће кад тад пожелети мужа, дете, углед...
(Дади очи севнуше.)
ДАДА: Дете? Углед.
МАКИ: Жели да буде мајка. Да има кућу, породицу. Мене воли, али... Знате како то
иде. Прво сам мислила да јој је то пролазна фаза, а онда схватила да се никада неће
променити! Да ће ме кад-тад ... Заједнички живот који смо планирале некако дао
ми је неку наду, али... (гаси цигарету.) Баш сам се распричала! Тако је увек... кад
ње нема. Вама је сигурно лакше кад Вам муж није близу?
ДАДА: Мислиш?
МЕКИ: Имате лутке. Увек можете да разговарате с њима. Кад Вам досаде
постојеће, Ви купите нову.
ДАДА: Ах ти поверљиви моменти... Често им се исповедам. Причам им да је
требало да будем првосвештеница, весталка, али ми је Јован упропастио каријеру.
Након тога реших да се посветим кућном чаробњаштву, да штитим породице од
злих сила и благосиљам новорођену децу.
МЕКИ:Поверавати се луткама је тако кул. Никад Вас не могу одати. Ипак не бих
тако могла. Ана! Анаааа! Смена јој се завршила у шест. Ја се пробудила у седам, а
она није била поред кревета.
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ДАДА И МЕКИ: (погледају се) Може бити само у купатилу.
МЕКИ: Одатле се чује вода.
(Из купатила излази Јован)
ЈОВАН: Добро јутро девојке. Је ли Ана боље? Ноћу је раније престала да ради.
Било јој је лоше.
МЕКИ: Молим? Ана? Анаааа!? Хеј, она је нестала! Шта си урадио с њом? Говори?
Говори? Манијаче!
ЈОВАН: Не. Не. Нисам. Ево претражимо кућу! Дадо помози нам.
ДАДА: (седне на кревет и покрије очи) Мир! Можда те и није откачила. Отишла је
до Максија или...
МЕКИ: Овде нема Максија! (Хвата се за главу и завришти)
ДАДА: Не брини. Вратиће се једном. На овај или онај начин.
(Прилази јој са напитком у руци, мрачног израза лица.)
ДАДА: Ево ти мало Медузе Биколор да те смири.
(Меки хипнотисано узима напитак.)

СЦЕНА 14

(Соба у којој Меки лежи с облогом. Чује гласове Ане, Мице и Гице, који вичу:
Овде смо близу смо. Ја сам барбика. Ја Брац. Очешљај нас. Опери нам пупке...)
МЕКИ:(буди се и брисне)
ДАДА: А сад шта је ту је? Кога нема без њега се може.
МЕКИ: (устаје) Овде не остајем ни часа. Ово место је проклето! Ово је...
(истрчава боса, али се саплиће о једну лутку)
ДАДА: (иде за њом и гледа је)
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МЕКИ: И шта ће ова јебена лутка на сред пута? (погледа у лутку)... Хеј, хеј. Па ја...
Па ја сада знам. Све ми је јасно. Ова лутка... Она тако личи на ... Гицу. Ова друга
на... боже Мица! Хеј, хеј... (Меки скида перику с треће лутке, којој се обрати) Ана,
па то си ти? Па то си...
Сада ми је све јасно! Девојке никуда не беже. Оне се претварају у њих! (дрма
лутку) Ана, Ана,оживи! Шта треба да радим да би поново постала од крви и меса?
(Јован улази у бутик, рашчупан.)
ДАДА: Некада су жене биле амазонке
сирове ратнице суровије снаге
мушкарце су претварале у кипове снене
без снаге, без воље, у робове слабе
Тако ова борба што се одвија
Говори за себе сама
с једне стране андрогини даса
с друге стране... па скоро и ништа
Мушкарцима од жена више нема спаса
Опет дошла ера племена једносиснога
а и друге жене са две сисе мудре
Више нису само домаћице вредне
Но све су чаробнице
‘вако као Дада
ЈОВАН (улази и смирује Меки, а затим погледа у Даду)
Када ћеш престати?!
(Меки буљи у празно.
Јован плаче и тетура се према луткама.)
ДАДА: Хајде, де, де... Смирите се обоје. Сад ће да вам Дада спреми прженице од
медузе са преливом од самлевених шкампа - мало да се утешите обоје.
ЈОВАН: (продере се)
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ДАДА: Шта си се и ти распекмезио? Као да ово полуткивање и теби не одговара.
Зар те сем лутака ико и може разумети????
МЕКИ: (лежи на поду гледајући немо скамењену Ану, коју с времена на време
пољуби). Тако се бојим.
ЈОВАН: Немаш чега. Тебе неће претворити у једну од њих. Она то ради само
онима, које се мени допадну. (устаје и осуђивачки погледа у Даду). Она може све.
Полицајце, који долазе овамо зна да хипнотише. Потпуно им скрене мисли с овог
случаја. Она уме да...
ДАДА:Хоћеш ли коначно престати?! Хоћеш ли коначно престати да оптужујеш
мене када знаш да...
МЕКИ: Хоће ли ми неко рећи о чему се овде ради? Хоће ли неко да врати Ану,
друге девојке?
(Сцена се замрачи)
ДАДА: Као дете у Грчкој на мору, нервирао ме је отац, који је уловио медузу. Била
ми је тако слатка. Мени се учинило да је од злата, али само мени. Узела сам медузу
из његове мреже, најпре је рехабилитовала у лавору, а затим бацила натраг у море.
Много година касније, такође на мору, упознала сам власника мале барке. Позвао
ме је да се возим с њим. Отишло смо у дубину и лепо се проводили. Да би ме
задивио забацио је мрежу у море и уловио медузу. Такву, да се само мени учинило
да је златна, њему не. Нисам могла да гледам како пати, па сам узела ону мрежу,
бацила у море и тако јој спасла живот. Власник барке гледао ме је као чудакињу.
Једва је чекао да ме врати на обалу и да ме више никад не види, али олуја га је
спречила у томе. Нити је знао да вози, нити добро да плива.
(пауза)
Био је то Јован.
МЕКИ:(погледа у Јована, који се постиди)
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ДАДА: Ја сам као искусна пливачица скочила у море и спасила га. Убрзо ми се
заклео на вечну љубав. На жалост тај скок у хладну воду, оставио је последице на
мене. Нисам постала мајка, што је сметало управо оном, који ми и дугује живот.
Од тада дешава се нешто, на шта ни ја не могу да утичем. Када се појави друга
жена, за коју он помисли да би могла да му подари оно, што ја нисам, као да нека
тајна личност у мени препозна ту мисао, разрогачи очи према тој жени и ... и... Као
да ми је златна медуза дала моћ, али...
МЕКИ (завришти)
ДАДА: Не хипнотишем их у свесном стању. То једноставно ради...
МЕКИ: Медуза у теби?! Аааааа!
ДАДА: Помози ми. Помозите ми обоје! Покушајмо заједно да избацимо медузу из
мене. Покушајмо да оживимо сироте девојке! Она је сујетна, не ја.
ЈОВАН: (као да не капира) Ко бре?
ДАДА И МЕКИ: Медуза соме!
МЕКИ: (Јовану) Не пратиш радњу!
ДАДА: Хеј, превише сам причала против зле медузле. Поново ће та страна
личности преовладати у мени. Склањајте се! Бежите од мене. У купатило затворите
ме!
(Меки се баца на њу.)
МЕКИ: Врати ми Ану!
(Рве се са Дадом.)
МЕКИ: Ти си кривац и убица.
ДАДА: (одгурне је)Какав убица. Те тапациране Венере живље су од свих. Само
треба наћи начин да се одлутке!
(Дада бежи у купатило и закључава се)
МЕКИ: (љубоморно гледа у Јована, који чачка лутку Ану) Бежи од ње! То је моја
лутка!
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ЈОВАН: (отима јој лутку и одлази с њом у собу, где се закључава)
МЕКИ: (лупа о врата) Шта то радиш? Ти ћеш да је?
ЈОВАН: Какво црно силовање? Она и мој син у њеној утроби једино на овај начин
биће спашени од Даде.
МЕКИ: Какав син?
ДАДА: (излази из своје собе и узима пиштољ из фиоке) Ти и не знаш. Она ће му
родити малог, малог...
МЕКИ: Шта?
ДАДА: Пинокија! То је био њихов договор прошле ноћи.
МЕКИ: (гледа у Даду, која пуни пиштољ) Шта Ви сад то радите?
ДАДА: Имам ли разлог да живим кад му је друга важнија од мене чак и
пластифицирана.
МЕКИ: Ако се Би убијете, ко ће да оживи ове лутке!
ДАДА: Јес’ добар мотив да се живот настави, у праву си, дете.
МЕКИ: Ако вам нешто значи, примите од мене извињење што сам хтела лично да
Вас задавим.
ДАДА: Лично, нелично, вала би мало неприлично. Мисли да може да ме понизи на
овај начин...
МЕКИ: Ко, Дадо?
ДАДА: Ко? Он! Мој морнар. Он коме сам спасла живот увек ће ме кривити због
тог.
МЕКИ: Како?
ДАДА: Управо та вода у коју сам упала била је кобна. Хладна, а ја полуболесна.
Скочила сам да га спасем током једног од оних дана, а.. (крене јој суза) нисам
носила улошке са крилцима. Убрзо сам се разболела. Отишли су јајници и ... То ми
никад није опростио.
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МЕКИ: (седа до ње и загрли је) Биће све у реду. Ја ћу вам помоћи. Само дајте да
вратимо цуре.
ДАДА: (загрли Меки и обрише сузу) Мислим да ћу, ако вредно радим на
усавршавању чини успети. Само ме подржите.
МЕКИ: Хоћу.
ЈОВАН: (излази из просторије носећи лутку ,,Ану'') Нећеш је повредити? Прашташ
ли ми Дадо?
(Дада и Јован се загрле. Меки загрли лутку)

СЦЕНА 15
(Бутик. Меки, Јован, Дада и лутке. Јован и Меки плешу грчки сиртаки, заједно
певају. Дада мантра у оријенталном костиму прекрстивши лутке корењем
чаробних бреза.)
МЕКИ И ЈОВАН: (певају)Лутке са луткама, а девојке са девојкама.
ДАДА: Одлутки сееее... Милице!
ПРВА ЛУТКА: Неее! Ја сам прва нестала!
ДАДА: Извини, Милице, дакле мора да се поштује хронолошки ред нестајања.
МЕКИ: Лутка је проговорила!
ПРВА ЛУТКА: Будало, ја нисам лутка! Ја сам Миранда!
(Лутка се претвара у девојку и силази.)
ДАДА: Миранда, како ти је злато?
МИРАНДА: Немам појма где се налазим, али битно ми је да сам срећна.
ДАДА: Одлутки се, Милице!
(Друга Лутка се претвара у девојку Милицу.)
ДАДА: Одлутки се, Стела!
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(Меки и Јован све време плешу сиртаки.
Трећа Лутка се претвара у девојку Стелу.)
ДАДА: Одлутки се, Гицо!
ЈОВАН: Ниси ваљда, Дадо.
ДАДА: Боље јој је у лутки него у лудници. Ја сам хумана жена.
(Четврта лутка се претвара у Гицу.)
ДАДА: Одлутки се... кхм... кхм...
(Меки креће ка њој.)
ДАДА: Добро, добро, обећала сам. Нека буде! Одлутки се... Ана.
(Пета лутка се претвара у Ану.)
МЕКИ: Ана, љубави!
АНА: Где се налазим?
ЈОВАН: Код мене у соби, душо.
МЕКИ: Код мене у неудобном кревету, злато
ДАДА: Код мене на тапету, лутко.
(Телефони зазвоне.)

СЦЕНА 16

КВАКА: Ти левом, а ја десном.
ЖВАКА: А где Вам је папирче?
КВАКА: Имамо све. Нашли смо испоручиоца. Неко луткарско позориште „Само за
лудаке“. Власник је неки Ерман Кеса. Дада пуни лутке наркотичним материјалима,
можебитно могуће!
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ЖВАКА: Оправдана сумња!
КВАКА: Гарант! Ернан Кеса је под светлошћу истине коју емитује стара
полицајска жаруља признао да је Дада долазила код њега по нове и нове лутке, те је
тражила посебну врсту воска, неки нови, транзициони... Каже да само таква
пластика може да изгради нову врсту Иберлутке, ибердевојке.
ЖВАКА: А тај Ерман Кеса је Немац, дакле...
КВАКА: Дакле... планира можебитно да отвори логор у коме ће место заузети
људи, а излози ће постати главне шминкернице на којима ће се решавати питања
светских размера. Лутке ће загосподарити светом.
ЖВАКА: Нови Хића Дол у лику некадашње власнице јавне куће пореклом
Шестинарке.
КВАКА: А где је шестина, ту је и децимација.
ЖВАКА: Ти Римљани... били су праве кучке.
КВАКА: Имамо посла са Јулијем Цезаром, Адолфом Хитлером и Пинокијом у
женскоме облику. Зауставити је пре него што постане шеф полиције!
ЖВАКА: Немој да ме плашите инспекторе.
КВАКА: Могу да причају о мени шта хоће. Да сам смотан, глуп, окрутан, бахат
стари пандур. Али, не могу да ми оспоре осећај за реално!
ЖВАКА: Не могу, Квакице, мислим инспекторе.
КВАКА: У име Јулија Цезара... авај. У име закона, хапсим Вас, Дадо Симоновић, за
утају девојака. Имамо сведока! Имамо сведока! Тако ћу јој рећи.
ЖВАКА: Удри!
КВАКА: Или можда малкице другачије. Ипак се бојим.
ЖВАКА: Мило моје.
КВАКА: Страшна је та Дада.
ДАДА: Добар дан, господо. Чиме вам могу помоћи?
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КВАКА: Аааааа!
ЖВАКА: (Феминизираним гласом.) Помози себи. Ја преузимам палицу овде.
(Показује налог.)
ДАДА: Шта је то?
ЖВАКА: Налог за хапшење.
КВАКА: Јој. Све ме боли
ДАДА: Али, девојке су се вратиле. Више не постоји случај. Уверите се сами. Живе
су и здраве.
(Квака пресавијен улази, ослоњен на Жвакино раме.)
ЖВАКА: И девојке враћене и лутке на броју...
КВАКА: Сведок нас је лагао.
ЖВАКА: Како могу овако лепе лутке да буду криве.
КВАКА: Сад ћу ја то да проверим... Хало, шефе... нисмо ухапсили лутке. Девојке
на броју. Како? То нико не зна. Ни како су отишле, ни како су се вратиле. Побегао?
Одмах. Да, шефе. (Дади.) Имамо други случај. Опростите због узнемиравања. И да,
промените произвођача.
(Дада затвара врата.)
ДАДА (Јовану, који је на вратима): Ех не знају они да сам ја сву ту дрогу из
неколико правих лутака, одавно у златне кесе истресла. Тешка су времена, а од
нечег мора да се живи.

ЕПИЛОГ

(Годину дана касније.Прослава рођења детета. Фирма одлично ради. Ана држи
бебу у крилу која има око месец дана. Око ње су окупљени Јован, Дада и, наравно,
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Меки. У собу за примање гостију улазе Гица и Мица, а за њима стидљиво улазе
Квака и Жвака.)
ГИЦА: Гу-гу-гу.
МИЦА: Га-га-га.
ЖВАКА: Вау-вау
КВАКА: Будало, то није тепање. Није ти то куче.
ЖВАКА: Није ни гуска па да му ове две гугучу и гагачу.
АНА: Ја сам увек била за то да са дететом треба да се разговара као са
равноправном, одраслом особом. Брже ће се развити...
ЈОВАН: (Ани.) Знате како се каже, мама. Невиност је и дете и заборав...
ГИЦА: Ја сам малом Пинокију донела пиштаљку.
МИЦА: Ја малу секси рибицу.
КВАКА: Зашто сте детету дали име Пинокио?
ЖВАКА: Добро зборите шефе. Ја мислио да је то хорор филм.
КВАКА: Па наравно. Изгубио маму и тату...
ЖВАКА: Шмрц...
КВАКА: Дављења, киднаповања, злостављања деце...
ЖВАКА: Но, свеједно, донели смо му нешто Квакица и ја. Могу прво ја свој
поклон шефе?
КВАКА: (климне главом)
АНА: Нисте требали заиста.
ДАДА: Како не, како не. Изволите, поређајте све шта сте донели.
(Жвака вади неки проспект.)
ДАДА: Шта је то?
ЖВАКА: Списак клиника за ринопластику, мало да му среде нос...
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ДАДА: Не вреди, душо моја. Лаж је јача и од најоштријег скалпела.
КВАКА: А чија је то, у ствари, беба?
(Гица и Мица обилазе око полицајаца и лагано им додирују значке.)
ГИЦА: (Жваки.) Што мене не питаш. Искантаћу ти целу оперу, мали, ти ми се
свиђаш.
МИЦА: Боже, Гицо, што си проста. И то си нашла овог смотанка који не би могао
ноту цис да ти извуче. Погледај му стомак. Нигде појаса. Нигде спаса.
ГИЦА: Ти да ћутиш, грандуљо! Поред твојих савета остаћу уседелица!
КВАКА: Мир, жене.
МИЦА: Е то је значка! Јел ти, мали? Разумеш ли се у ‘армонике?
КВАКА: Кхм... госпођице... мала госпођице
ДАДА: Доста ватачине пред новорођеним дететом!
АНА: Има месец дана, Дадо.
ДАДА: Али, све разуме, мило Дадино. (Узима малог Пинокија.) Исти Јован. А има
очи на мене. Гуу-гу, га-гаа.
МЕКИ: Иста врста пластике.
АНА: Меки! Зар нисмо разговарале о томе!
(Повлачи је у страну.)
МЕКИ: Питате чије је дете? Од нас четворо.
ЖВАКА И КВАКА: Молим?
ЈОВАН: Дадо, остварио ти се дугогодишњи сан. Постала си мајка два или маћеха.
Одувек су ти ликови били омиљени у бајкама.
ДАДА: Ах.
АНА: И Мекица је добра очуховица.(Меки.) Мало, мало па се мрштиш - сад си
пунолетна. Постала си родитељ и рентијерка. да није било Јована и Даде, шта би са
нама било?
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МЕКИ: Отац, мајка, мађеха, очуховица. Али ко је Ђепето?
АНА: Зар нису заслужили заједничко дете с нама? Спасли су нас улице, твог
пијаног оца. После такве, овај модел породице, нове породице постаће нам свима
прави рај.
(Меки и Ана седну око бебе. Дада са леве стране пољуби Меки, а Јован с десне
стране Ану).
МЕКИ: (Дади)Кад боље размислим, никаквих класичних улога не морамо се
придржавати. И Ви мени можете бити и мајка?
ДАДА: Мх. И то Јокаста.
МЕКИ: Молим?
ДАДА: (помази еротски Меки)Све треба пробати зар не?
ГИЦА: Како су њих четворо слатки.
МИЦА: (брише сузе радоснице)
ГИЦА: Шефе, ај у 10 евра да се ови никад неће раставити?
ДАДА: Тако је, децо. Никад. Живела полиаморија!
ОСТАЛИ: Живела.
ДАДА: Живела љубав!
ОСТАЛИ: Вива!
ЈОВАН: Јесмо ли срећни? Ох, јако смо. Нису нам потребне илузије, не хипнозе ни
лутке, већ душе, које су се спојиле, њих четири у једно тело. Битно је да смо се
пронашли, негде тамо и да се више никад не растанемо. А тело, у ком живеће све
наше душе ово је овде (љуби бебу).
МЕКИ: Живео Пинокио!
СВИ: Живео!
ЖВАКА: И Ђепето!
ЈОВАН: Е па сад...
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ЖВАКА: Живеле лутке, пластика, дрво! Живела лаж! Нека нашем Пинокију нос
расте сваки дан...
(Жвака и Квака излазе)
КВАКА: Нисам ни отворио свој поклон.
ЖВАКА: Ниси, Квакице. Пардон шефе.
КВАКА: Ок Допуштам да ме зовеш како желиш. Мада ми је драго што му нисам
дао. Мени је било потребно. Мени.
ЖВАКА: Нека брава, Квакице?
КВАКА: Дођи да ти покажем.
(Отвара кесу. Вади хаљинче и брус.)
ЖВАКА: Ију, да му не би било мало превелико, Квакице.
КВАКА: Хтео сам да им дам детаљна упутства да отворе кад буде напунио
осамнаест година. Кад буде пронашао себе... схватио ко је...
ГИЦА: Момци, чекајте нас!
КВАКА: Хоће ли нас оставити на миру
ЖВАКА: Имамо женско друштво, Квакице, Идемо сви заједно ка кафу. Девојке!
Луткице! Овде смооо!
МИЦА: Громадо! Силино! (Прислања се уз Кваку.) Тако си мачо. Пожелела сам
те... чим сам те угледала.
ГИЦА: (Прислања се уз Жваку.) Увек сам волела убице меког срца, нежне
Казанове...
ЖВАКА: Мацо, идемо на кафицу, па ћемо... Квакице, види, Квакице, како нам је
лепо. Женске, лудило, хахаха (Брљиво се смеје.) Квакица је обијач свих брава, а
кључ му је увек подмазан.
КВАКА: (Гици.) Бићу са Вама, али ако и колега буде присутан.
ГИЦА: Аааа!

38

ЖВАКА: Јао, Квакице, знао сам. Знао сам. Што су ти нова времена и трендови.
Живела полиаморија! Прихватам све и предлажем да одемо сво четворо на кафу
код мене.
(Гица и Мица се згледаше.)
ГИЦА: Да ти није пало напамет!
МИЦА (Гици.) Ниси мој тип, фалшерко!
ГИЦА: Мама ти фалшира, грандуљо!
ЖВАКА: Знаш, Квакице, онако у поверењу... и ти си мени био одувек... и више
симпатичан од жена. Мада, сви заједно... Па можемо проћи.
(Сво четворо се држе за руке и одлазе...)

КРАЈ
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