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Ликови:

ДЕЈВИД БОУВИ
ЖЕНСКИ КОСМИЧКИ ГЛАС

Почетна тема из песме Lazarus (Blackstar албум):
Look up here, I’m in heaven/ I’ve got scars that can’t be seen/ I’ve got drama,
can’t be stolen/ Everybody knows me now...
(fade out)
Глас Боувија негде из свемира, пост-мортем.
БОУВИ:
У овом тренутку, видео спот Црна звезда, насловну нумеру мог последњег не само најновијег, већ и дословно последњег албума - видело је 30 милиона,
387 хиљада, 677 посетилаца Јутјуб канала... Спот траје 10 минута. Некима је
то дуго као вечност. Неки га, пак, пуштају изнова и изнова... Ја знам да
вечност не значи само дужину трајања већ и присутност, и могућност да се
увек вратите некуд. У другом, пак, видео споту, Лазарус, на очима су ми два
дугмета. Дугмад, или новчићи, покојнику се стављају на очи као надокнада,
да вас превезу на други свет. Из тог другог света наизглед нема повратка. А
можда га заправо и има. Јер, Лазар се једном вратио...
Прелаз.
КОСМИЧКИ ГЛАС/ЖЕНСКИ (ВЕОМА ДИСТОРЗИРАН) ГЛАС:
Црна звезда је сачињена од материје и представља теоријски конструисан
гравитациони објекат. Она може али и не мора представљати прелазни облик
између звезде у колапсу и стања сингуларитета. У езотеријском учењу, пак,
Црна звезда је планета Сатурн... планета меланхолије.
Прелаз.

ЖЕНСКИ ГЛАС (МАЊЕ ДИСТОРЗИРАН):
Ваше име?
БОУВИ:
Дејвид Роберт Џоунз.
ЖЕНСКИ ГЛАС:
Пол?
БОУВИ:
Мушки.
ЖЕНСКИ ГЛАС:
Род?
Пауза.
ЖЕНСКИ ГЛАС:
Ваш род, господине Џоунз...?
БОУВИ:
То сада више није важно. Овде нико нема ни пол ни род, зар не...?
ЖЕНСКИ ГЛАС
То зацело има везе са вашим уметничким именом, Боуви?

БОУВИ:
Можда...
ЖЕНСКИ ГЛАС:
Тако сте изјавили...
БОУВИ:
Ако сам изјавио, онда је тако...
ЖЕНСКИ ГЛАС:
Боуви бодеж има наоштрену не само доњу ивицу већ и половину горње и
може да сече са обе стране. Сечиво може бити дуго од 5 до 25 инча. Ручица и
до 10 инча..
БОУВИ:
Имате ли неких важнијих питања...?
ЖЕНСКИ ГЛАС:
Боја очију?
БОУВИ:
Боје очију. Боје...
ЖЕНСКИ:
Боје очију?

БОУВИ:
Десно – плаве боје. Лево, због трајно проширеног ириса, одаје утисак смеђе
боје, али заправо није.
ЖЕНСКИ ГЛАС:
Тако сте рођени?
БОУВИ:
Тако сам ударен... незгодно... тинејџерска свађа, око девојке...
ЖЕНСКИ ГЛАС:
Да ли је то проузроковало неке последице?
БОУВИ:
Осим различитог погледа на свет из различитих углова... не... није... Даље?
ЖЕНСКИ ГЛАС:
Националност?
БОУВИ:
Човек који је пао на Земљу.
ЖЕНСКИ:
Колико дуго сте боравили на Земљи?

БОУВИ:
69 година и 2 дана.
ЖЕНСКИ ГЛАС:
Шта се догодило у та два последња дана?
БОУВИ:
Премијера мог последњег албума.
ЖЕНСКИ ГЛАС:
Да ли сте осетљиви на неке лекове, господине Џоунс?
БОУВИ:
Не, али на опијате јесам.
ЖЕНСКИ ГЛАС:
Овде вам неће бити потребни лекови, али за случај да поново паднете на
Земљу...
БОУВИ:
Неће бити потребе за тим.
ЖЕНСКИ ГЛАС:
Мислите да сте испробали све?
БОУВИ:
Сигуран сам у то.

ЖЕНСКИ ГЛАС:
Када сте се најбоље осећали?
БОУВИ:
Не волим категорије најбољег... ОК... када се родио Данкан... када сам... срео
Иман... када смо добили Александрију... Када сам играо Краља Гоблина...
Када сам се борио са снажним српским акцентом док сам глумио господара
муња, Теслу.
ЖЕНСКИ ГЛАС
Због чега сте напустили идентитет Зигија Стардаста?
БОУВИ
Он је напустио мене.
ЖЕНСКИ ГЛАС
Шта је недостајало тесно припијеном глем-рок трикоу и црвеној вилењачкој
фризури?
БОУВИ
Зиги је обавио своју мисију на Земљи, и то је то. У ствари... Зиги ме је морио,
знате. Ван сцене ја сам био робот а само на сцени осећао сам некакву
емоцију, и био сам жив једино док сам бивао... Зиги... То је морало да
престане...
ЖЕНСКИ ГЛАС

Тако што ћете уронити у кокаински пакао и живети месецима на белом
праху, млеку и црвеним паприкама...?
БОУВИ
Лос Анђелес може бити и град демона, ако тако гледате на ствари...
ЖЕНСКИ ГЛАС
Данима сте били затворени у стану, цртали пентаграме и отварали тарот
карте...?
БОУВИ
Све је то... све је то био перформанс...
ЖЕНСКИ ГЛАС
Кајете ли се због персоне Витког белог војводе?
БОУВИ:
Ни због чега се не кајем. Само су неке моје изјаве погрешно протумачене.
ЖЕНСКИ ГЛАС
То да би Британији много боље било са фашистичким лидером?
БОУВИ
Флертовање, пуко флертовање са екстремима.. Несмотрена изјава... Кокаин је
учинио своје...
ЖЕНСКИ ГЛАС

А да ли је истина да...?
БОУВИ
Можемо ли прећи на следеће питање...?
ЖЕНСКИ ГЛАС
Како знате како је требало да гласи моје питање?
БОУВИ
Сви то пре или касније питају... моја бивша супруга је том изјавом просто
желела мало више публицитета и...
ЖЕНСКИ ГЛАС
Питање уопште и није било у том правцу, али ако већ желите да откријете
детаље свог односа са Миком Џегером...
БОУВИ
Уосталом, седамдесете су ионако биле године сексуалних експеримената..
Биће боље да га питате лично...
ЖЕНСКИ ГЛАС
Бојим се да ћемо овде још дуууууго дуго чекати господина Џегера... не знам
само како му то полази за руком.
БОУВИ
Недостатак меланхолије...

ЖЕНСКИ ГЛАС
Мислите?
БОУВИ
Проверићете кад за то дође време. Шта сте заправо хтели да ме питате?

ЖЕНСКИ ГЛАС:
Да ли се налазите на правом месту, господине Боуви?
БОУВИ
Сигуран сам у то.
ЖЕНСКИ ГЛАС
Господине Боуви.... ваше зенице... ваше зенице су поново исте величине!!!
БОУВИ
Имате ли моћ да их вратите у првобитно стање?
ЖЕНСКИ ГЛАС
Ово је место савршенства... зашто би вам зенице биле неједнаке?
БОУВИ
Пожурите, морам да се јавим земаљској контроли... а овако не видим баш
најбоље инструменте...
Из нумере Space Oddity:

This is Major Tom to Ground Control/ I'm stepping through the door
And I'm floating in a most peculiar way
And the stars look very different today

For here/ Am I sitting in a tin can
Far above the world
Planet Earth is blue
And there's nothing I can do....

КРАЈ

