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Gradimir Stojković: HAJDUK U BEOGRADU 

Dramatizacija: Milan MaĊarev 

GLIGORIJE HAJDUK 

VESNA ĐUKIĆ 

HIMALAJA  

SANJA DRAGOVIĆ 

VLADA INDIJANAC 

ROBERTA LUKIĆ 

ĐORĐE, KRAMPUS 

ZORAN SAVIĆ COLE  

RAZREDNA  

FIZIČAR, MATEMATIČAR  

SRPKINJA 

PRVI ĈIN 

PRVA POJAVA  

RAZREDNA Deco, ove godine imamo novog uĉenika. On se tek 

doselio u Beograd. A sada da vidimo gde ćeš sedeti.… 

Razredna gleda po odeljenju, svi su spustili pogled sem Vesne.     

RAZREDNA  Ako se ne varam, kod tebe, Dragovićeva, ne sedi 

niko. 

SANJA    Pa, ne sedi, ali …  

RAZREDNA        Onda je u redu. Tu ćeš od sada da sediš. I upamti, 

nema premeštanja! Hajd’ sad.   

Ĉekaj! Red je da se predstaviš odeljenju. Reci im kako 

se zoveš.  

HAJDUK    Ja sam Gligorije, iz sela Hajdukova.  

VLADA INDIJANAC   Seljaĉe! 

RAZREDNA  Vladimire, te svoje duhovitosti bi mogao da zadrţiš za 

sebe! No, zar samo Gligorije?                                         

HAJDUK  Ja se zovem Gligorije Pecikoza Hajduk. 
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RAZREDNA  Dobro, Gligorije, a šta ti znaĉi ono – Hajduk? 

HAJDUK  To mi je deo prezimena.  

RAZREDNA  No, ako je tako, neka ti bude. Sedi na svoje mesto, 

Hajduk. Raspored ćeš što pre da prepišeš. Za danas 

se snaĊi, a  od sutra - sve kako treba. (IzaĊe iz 

uĉionice). 

DRUGA POJAVA  

HAJDUK nije stigao da odgovori jer je ušao nastavnik fizike i ljutito tresnuo 

vratima. Nastala je opšta trka i za minut svi stoje  u grobnoj tišini. 

FIZIĈAR  Nije prvi put da me Osmo pet doĉekuje u neredu. 

Ĉime ćete da opravdate ovaj rusvaj? 

ĐORĐE   Došao je novi uĉenik. Hajduk. 

FIZIĈAR  Ovde se opet neki neslano šali! Kakav to Hajduk! 

ĐORĐE Tako se preziva. Došao je sa sela. Baš maloĉas. 

FIZIĈAR   Ostali sedite, a taj, Hajduk, neka ostane da stoji. 

    Hajduk, veliš? 

HAJDUK   Pecikoza Hajduk Gligorije.  

FIZIĈAR  Gligorije? E, tako se zvao moj deda. Mislio sam da se 

takva imena više ne daju današnjoj deci… 

HAJDUK   Ja sam po dedi dobio ime. 

FIZIĈAR Ako, Gligorije, ako. A šta si imao iz fizike u staroj 

školi? 

HAJDUK  Ĉetvorku. 

FIZIĈAR Lepo, Gligorije. Sedi. Verujem da ćeš i dalje dobro 

uĉiti fiziku. A mi ćemo, deco danas da radimo novo… 

SANJA Ej ti. Zašto ne pišeš? Ako te Fiza vidi, zaglavićeš. Kod 

njega mora da se piše sve šta je na tabli. 

FIZIĈAR  Gligorije. Kod mene nema spavanja na ĉasu! Sve što 

ja napišem, moraju da napišu i uĉenici. Ako mene ne 

mrzi, ne sme da mrzi ni tebe.  
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Hajduk ustane. 

HAJDUK  Mi smo to već radili. 

FIZIĈAR   Da te proverim, Gligorije?  

HAJDUK izaĊe i sija znanjem. Fiziĉar zadovoljno otvara dnevnik i kaţe Hajduku: 

FIZIĈAR    Vidim da ćemo se nas dvojica dobro slagati.  

Zasluţio si peticu u dnevniku. Srećan poĉetak, 

Gligorije! (Fiziĉar upisuje peticu Hajduku u dnevnik.) 

ĐORĐE   Kozica, ulizica-bubalica. 

FIZIĈAR Tišina! 

Fiziĉar je nastavio da predaje. 

SANJA Strašan si. Oborio si Fizu s nogu. To nikada neće da ti 

zaboravi. 

TREĆA POJAVA  

HAJDUK NARATOR  Na ĉasu srpskog jezika Srpkinja je skoro pola ĉasa 

posvetila ispitivanju, kako reĉe mog predznanja. Na 

kraju ocenu mi nikakvu nije dala. Druge koje je 

ispitivala, a ispitivala je ĉitav ĉas, ocenjivala je. Delila 

je keĉeve šakom i kapom, ali i petice. Sanja je dobila 

peticu iako je dva puta pogrešila. Za to su drugi 

dobijali jedinice. Stara slava! I to sam upamtio.  

VLADA INDIJANAC  DoĊi ovamo. Zapali. 

HAJDUK  Ne bih. Nikada nisam pušio. 

VLADA INDIJANAC  Nisi ţena. Hajde zapali. 

HAJDUK  Kazao sam ti da ne pušim. 

Hajduk poĊe, Vlada ga zaustavi.  

VLADA INDIJANAC Okej. Ostani da popriĉamo. Kozice. 

VLADA INDIJANAC Ti stanuješ u mojoj zgradi. Ja sam na drugom, a 

Sanja je na prvom spratu. Nju zaobiĊi. Ona je moja. 

Jasno? 

Hajduk se nasmeši. 
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VLADA INDIJANAC Ne kezi se. Ozbiljno ti kaţem. Nemoj posle da priĉaš 

kako te nisam upozorio. 

HAJDUK  Dobro. Upozorio si me i shvatio sam. Ako nemaš ništa 

drugo da mi kaţeš – idem. 

Hajduk iznerviran polazi.  

VLADA INDIJANAC  Ĉekaj, nisam još završio. 

HAJDUK  Slušaj ti. Ne gnjavi me više. Nisam zainteresovan za 

Sanju, niti za jednu od ovih devojĉica.  

 Ostavi me na miru.   

Hajduk skine košulju i sat ali nema kome da ih da na ĉuvanje. 

VESNA  Daj meni. Ja ću da ti ĉuvam stvari. 

Košarka. Hajduk pokazuje da zna da igra. Vesna koja je ĉuvala Hajduku sat i 

košulju gleda sa zanimanjem njegove majstorije pod košem.  

ĈETVRTA POJAVA  

RAZREDNA  Prvi dan u školi, Gligorije. Prvi dan i lep poĉetak! 

Kasniš na ĉas. I to, ni manje ni više, na moj ĉas! 

HAJDUK  Ja jako volim košarku, pa sam se zaigrao. Oprostite, 

mislim da se to više neće dogoditi. 

RAZREDNA  Pecikoza, ti si neosporno dobro vaspitano dete. Ali to 

ne znaĉi da ti pravdam zakašnjenje na ĉas. Što se 

Ţivotića tiĉe, on je navikao na neopravdane. Na 

mesto košarkaši! Ti, Gligorije gledaj da za mene 

budeš što više Pecikoza, a što manje Hajduk. 

RAZREDNA  A ti, Vesna? Šta si ti radila? 

HAJDUK  Vesna je zakasnila zbog mene. Ĉuvala mi je košulju i 

sat dok smo mi igrali košarku. 

RAZREDNA  Vidi, vidi! Pa ti si ipak pravi Hajduk! 

Tišina! Šta je s vama? 

Razredna predaje svi su zainteresovani, na kraju i Hajduk diţe ruku prilikom 

obnavljanja.  
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PETA POJAVA  

VLADA Indijanac  Ide matematiĉar! 

MAT Sedite. Redari, ko nije na ĉasu? 

COLE Svi su na ĉasu, a imamo i novog uĉenika. 

MATEMATIĈAR Pecikoza? Hajduk? Gligorije? 

Ti ne umeš da govoriš?  

HAJDUK  Umem. 

MATEMATIĈAR   E, onda ćeš imati prilike da to svoje umeće upotrebiš. 

Na tablu! Piši!  

Hajduk brzopotezno završava zadatak. Ĉeka, nastavnik je zauzet svojom torbom. 

HIMALAJA Nastavniĉe, gotov je. 

MATEMATIĈAR  Ko to priĉa? Ko vam je dozvolio da govorite bez 

pitanja? 

HAJDUK  Ja sam završio, a vi mi niste rekli da li je dobro ili ne. 

MATEMATIĈAR  Vidi. I brzo. I dobro. Zanimljivo. U bivšoj školi niste 

govorili naglas dok ste radili zadatke na tabli, zar ne? 

HAJDUK  Jesmo. Ali sada sam to zaboravio. Zbunio sam se i 

uplašio. 

MATEMATIĈAR   Uplašio! Šta imaš da se plašiš? Šta si ti muškarac ili 

bebica? Da neću, valjda, nos da ti odgrizem. 

Hajduk se jedva suzdrţava da se ne nasmeje a onda to uradi što se proširi po 

razredu.  

VESNA Nastavniĉe, molim vas, meni ovo nije sasvim jasno. 

MATEMATIĈAR   Zar tebi, Vesnice, nešto moţe da bude nejasno? 

Hajde, dušo, pitaj. Da razjasnimo. 

Vesna izaĊe na tablu. 

MATEMATIĈAR  A ti, marš na mesto! I da se nauĉiš lepom ponašanju. 

ŠESTA POJAVA 

HAJDUK NARATOR  U selu mi je najbolji drug bio Toma, sin školskog 

posluţitelja. Sa njim sam se druţio još od kada znam 
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za sebe. Kad sam odlazio, Toma je trĉao za vozom 

sve do skretnice. A ja sam plakao. I sada mi se plaĉe 

kada pomislim na Tomu. Kada sam već mislio da me 

je zaboravio dobio sam njegovo pismo.  

Hajduk krišom ĉita Tomino pismo na ĉasu srpskog jezika. 

SRPKINJA Pecikoza! Šta to ĉitaš? 

HAJDUK  Ništa! 

SRPKINJA Pecikoza, ti laţeš. Donesi to ovamo. 

HAJDUK  Nemam šta da vam donesem. 

SRPKINJA Deĉko, daj ovamo torbu! 

HAJDUK  Ne dam. 

HAJDUK  Nemate pravo da me pretresate, kao da sam lopov. 

Pauza 

SRPKINJA Pecikoza, napusti ĉas i idi da se javiš direktoru. Njemu 

objasni svoje ponašanje. 

Hajduk uzima torbu i polazi. 

SRPKINJA Kud ćeš s torbom?  Da ne misliš da ću je pretresti dok 

nisi tu? 

HAJDUK  Ne znam. Nisam siguran… 

SRPKINJA Redar, ko je ovde redar. 

Redar Cole ustaje, Sanja takoĊe. 

SRPKINJA Sanja, ti idi kod razredne. Reci joj da odmah doĊe u 

moj kabinet. A ti, Zorane, s Pacikozom idi kod 

direktora. Ako to ne uradite bićete kaţnjeni.  

SEDMA POJAVA 

COLE  Direktor nije tu nastavnice, pa smo se odmah vratili 

da pitamo šta ćemo sad. 

RAZREDNA Dobro. Sanja i Zorane idite na svoja mesta. A ti, 

Hajduk, doĊi malo bliţe. Da ĉujem, šta si to uradio.  
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SRPKINJA Uţas! Skandal! Za ovih dvadeset godina nisam 

doţivela ovakav bezobrazluk. 

RAZREDNA Koleginice, dozvolite da ubrzam stvari. Hajduk će mi u 

dve reĉi objasniti šta je to uradio, pa ćemo na 

odeljenjskoj zajednici da raspravimo. Dakle, Hajduk, o 

ĉemu je stvar? 

HAJDUK  Nisam dozvolio da me drugarica nastavnica pretrese... 

SRPKINJA To je previše. On je i dalje drzak! 

RAZREDNA  Koleginice, dozvolite da o svemu nas dve popriĉamo 

posle ĉasa. Hajduk mene neće da obmanjuje, je li 

tako? 

HAJDUK  Tako je. 

RAZREDNA  Eto, vidite. Hajduk, sedi na svoje mesto. Molim vas, 

koleginice, ne uznemiravajte se više. Obećavam da će 

biti kaţnjen onoliko koliko je zasluţio. 

 I još nešto da vas zamolim, koleginice. Ja probleme 

rešavam zajedno s ĉitavim odeljenjem. Ako nešto nije 

u redu, najlepše vas molim, obavestite prvo mene. I 

to odmah. Nemojte decu da šaljete direktoru. Pa nas 

dve smo oduvek dobro saraĊivale.  

SANJA  Šta se cerekaš kretenĉino! Kad se Razredna ovako 

smeška, biće svega i svaĉega. Videćeš već… 

OSMA POJAVA  

COLE (Razredni) Svi znamo šta se dogodilo na srpskom. Predlaţem da 

vam Hajduk objasni šta je bilo. 

RAZREDNA  E, nećemo tako. Hajduk, objasni svima nama šta je 

bilo. I, molim te, sedi. Ovo nije saslušanje, već 

sastanak drugova.  
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HAJDUK  Tu nema šta da se objašnjava. Bio sam drzak i 

iznervirao sam nastavnicu. Zbog toga me je poslala 

kod direktora.  

VESNA  Hajduk neće namerno da kaţe sve. Svi znamo da je u 

jednom imao pravo: pobunio se protiv pretresanja.  

RAZREDNA Hajduk objasni nam pošteno i otvoreno šta te je 

nateralo, da kako sam kaţeš budeš drzak.  

HAJDUK  Ĉitao sam pismo. Od najboljeg druga. 

COLE Eto! Sad je sve jasno. To si mogao odmah da kaţeš. 

RAZREDNA I šta predlaţete? Šta ćemo s vašim drugom? 

HIMALAJA Da mu oprostimo. Nov je. 

VLADA INDIJANAC  Da mu date ukor. Najmanje ukor razrednog starešine. 

COLE Pogrešio je, ali to mu je prva greška. Ne bi ga trebalo 

odmah kaţnjavati. Ali kako ćete da objasnite 

nastavnici? 

RAZREDNA I ja mislim da Hajduka ne treba kaţnjavati. Za mene 

je tu jedan problem mnogo veći: Ima li on  bar 

jednog dobrog druga ovde, u našoj sredini? Da li je za 

tebe, Vladimire, on još Selja? Da li je on stvarno deo 

Osmog pet? To je pravo pitanje, deco, verujte mi, a 

za nastavnicu ne brinite… 

HIMALAJA Hajduk je naš! To se samo neki duvakaju, ali on je 

naš. Zar ne deco? 

VLADA INDIJANAC Ne duvam se. Šta me briga za njega? 

VESNA  On to tako zbog Sanje. 

COLE Budući da je ovo Gligoriju prva greška, odeljenjska 

zajednica je odluĉila da se ne kaţnjava. Ko je za? 

RAZREDNA  E, moj  Hajduk. Videla sam ja odmah da ćeš mi ti 

ulepšati ţivot. De, de, ne duri se. Malo sam se 

našalila.  
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VESNA  Razredna, smem li nešto da vas zamolim? 

DEVETA POJAVA 

RAZREDNA  Hajduk, kuda si tako odlutao? Šta se s tobom 

dogaĊa?  

VLADA  Zaljubila se Kozica. 

RAZREDNA  Ko to tamo mudruje? Šta je smešno u tome ako se 

Hajduk, ili bilo ko drugi, zaljubi. No Pecikoza, hoćemo 

li već jednom prisustvovati ĉasu ili imamo nameru da 

prespavamo ovih ĉetrdeset i pet dosadnih minuta? 

VESNA  Nastavnice, juĉe su u Beograd došli njegovi drugovi iz 

sela. Košarkaši. A kod Hajduka je u gostima onaj 

njegov najbolji drug… 

RAZREDNA  Nisi ti, Vesna, njegov advokat. Zar ti, Hajduk, ne 

umeš sam to da mi kaţeš?   

HAJDUK  Umem, ali to nije bitno. Sami ste rekli da na ĉasu 

mora da se pazi, pa sam… ovaj… 

ĐORĐE  Ulizica-kozica. 

RAZREDNA  Šta je sad? Ti ĐorĊe, skrati malo jezik! 

HIMALAJA  Ili ću ja da mu ga skratim. 

RAZREDNA  Ama, šta vam je? Zar ne mogu baš nijedan svoj ĉas 

da odrţim biologiju? Pa niste više peti razred, da biste 

uĉili kako se ponaša na ĉasu! 

Zvono. 

DESETA POJAVA  

Uporna zvonjava iz off-a 

Lepo obuĉena i našminkana Vesna smeši se ispred vrata Hajdukovog  stana. 

VESNA  Ti si izgleda zaboravio da smo se dogovorili da danas 

veţbamo matematiku i fiziku kod tebe?  

HAJDUK  Ja zaboravio? Ko to kaţe? 

VESNA Tvoja razbarušena kosa. Jesi li sam u stanu? 
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HAJDUK  Nisam sam. Malopre smo ruĉali. Toma se ponudio da 

pomogne mami oko nabavke. Sutra nam dolazi u 

posetu moje društvo iz sela. A tata je otišao da 

prilegne jer radi  noćnu smenu. 

VESNA  Nadam se da ga nisam probudila dok sam zvonila. 

HAJDUK  Nema šansone. Kada Hajduk zaspi ni topovi ne mogu 

da ga probude.  

VESNA  A tako? Imaš li neki sok? Oţednela sam dok sam 

zvonila na vratima. 

HAJDUK  Baš sam ja neki domaćin. Imamo sok od kajsije i 

napolitanke da se zasladimo.  

Vesna i Hajduk rešavaju zadatke. S vremena na vreme zaluta im pogled ali se 

onda vraćaju uĉenju.  

JEDANAESTA POJAVA  

HAJDUK NARATOR  Dok sam se ja premišljao da li da nešto preduzmem 

došli su Toma i mama sa gomilom namirnica. Toma je 

zaneseno gledao u Vesnu što njoj nije smetalo, ali 

meni jeste. Predloţio sam da krenemo autobusom do 

hale Pionir da ne zakasnimo. Toma je morao da uĊe a 

Vesna i ja smo ostali ispred hale. Stigli smo tri sata 

ranije.  

Impro na temu gledanja filma Safari.  

HAJDUK E, baš je bio glupav film. 

VESNA  A meni se dopao.  

DVANAESTA POJAVA  

HAJDUK NARATOR Stigli smo na vreme. Posle utakmice smo otišli do 

Tome koji je rekao da sutra ne mogu da svrate do 

mene. Pre podne imaju zakazanu posetu košarkaškom 

klubu ,,Partizan’’, u podne utakmicu s našima, a već u 

tri se vraćaju u selo. Toma je krenuo sa mnom i 
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Vesnom ka autobuskoj stanici, a onda se vratio Joci i 

njegovima.  

Vesna i Hajduk na stanici, ĉuje se zvuk autobusa koji odlazi. 

HAJDUK Naš stan je preko puta.  

VESNA Dobro, to sam sada utvrdila. Zar nećeš da me 

otpratiš? Ko zna kakve opasnosti vrebaju u tvom 

kraju? 

HAJDUK Koliko ja znam, skoro nikakve, ovo je miran kraj. 

VESNA  Zar ti se ne ĉini da je noću sve drugaĉije, nekako 

lepše, tajanstvenije i strašnije. 

HAJDUK  Sve je isto ali i drugaĉije. Da li je daleko tvoj stan? 

VESNA   Zavisi od toga da li se šetaš ili ţuriš. Meni se na 

primer nigde ne ţuri. A tebi? 

Vesna se nasmejala i uzela Hajdukovu ruku u svoju. Stali su pred Vesninom 

zgradom.  

Pauza. 

VESNA  Znaš, ne ide mi se kući. Hajde da sada ja tebe 

otpratim, vaţi? 

Opet naprave šetnju do Hajdukove zgrade. 

HAJDUK Ja sam… Znaš, Vesna, ni meni se ne ide kući. 

Otpratiću te, ipak, do tvoje zgrade.  

Posle kratke šetnje ponovo su se našli pred Vesninom zgradom. Dok se Hajduk 

snebivao Vesna se slatko nasmejala.  

VESNA Da se vratimo? Baš je divna ova noć. 

Vesna je stala pred Hajduka, nasmejala se i poljubila ga a onda brzo otišla do 

ulaza u zgradu. 

VESNA    Laku noć. Sanjaj lepo. 
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TRINAESTA POJAVA  

HAJDUKA probudi telefon  

HAJDUK  Da, mama. Budan sam, sada sam budan. Danas neće 

doći gosti. 

  Rekao sam ti to još sinoć kada smo razgovarali? Ako ti 

tako kaţeš, mama. Sada moram da se spremam za 

školu. 

Hajduk pakuje torbu kada se zaĉuje telefon. 

HAJDUK  Šta je mama. Malopre smo se ĉuli. 

VESNA  Nije mama već Vesna.  

HAJDUK A ti si Vesna? 

VESNA Hoćeš li da idemo na Kališ? Danas će izgleda, biti lep 

dan. 

Pauza 

HAJDUK  Da idemo. Za mene nema problema, ali kako ćeš ti da 

pravdaš ĉasove. 

VESNA  Danas sam bolesna. Hajde da se naĊemo u 

dispanzeru. Ĉim sredim sa doktorkom za opravdanje, 

idemo. Vaţi? 

Impro Hajduka i Vesne na Kalemegdanu. Sede na klupi i poljube se. Vesna je 

popušila jednu cigaretu. 

VESNA  Priĉaj mi o svom selu i šta si tamo radio. Zanima me 

da ĉujem sve o tebi.  

HAJDUK  …  

VESNA   Volim da idem u školu ali pomalo je dosadno. Ipak, tu 

je naša Razredna koja jedina nešto vredi od 

nastavnika. Volela bih da jednom budem kao ona. 

Moţda ću da budem nastavnica biologije. 

Hajduk se uozbilji.  

VESNA Šta ti je? 
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HAJDUK  Nije mi ništa. 

Vesna ga golica da se nasmeje.  

HAJDUK Setio sam se matematiĉara. 

VESNA Baš si šašav. Misliš da je meni prijatno? Znaš, kada 

sam prvi put to uradila, bilo me je sramota, u zemlju 

da propadnem. Posle sam videla da druge devojĉice 

to isto rade i ne razmišljaju o tome. I što bih ja bila 

izuzetak? Upravo tada sam dobila peticu, onako, bez 

razloga. Tu peticu mi do danas nije pokvario. 

HAJDUK Zar on nije shvatio šta mu radite? 

VESNA  Pa šta tebi to smeta.? On, jadnik, zadovoljan, mi još 

više. Sećaš li se kako si ti prošao ili si već zaboravio?   

ĈETRNAESTA POJAVA 

RAZREDNA Deco, dogodilo se nešto što nisam oĉekivala ni u snu. 

Pre dva dana sam oslobodila Gligorija nastave da bi 

sa drugovima iz svoje nekadašnje škole proveo jedno 

pre podne. Istog dana Đukićeva se razbolela. Sve bi 

bilo u redu da tog dana, Pecikoza i Đukićeva nisu bili 

na Kalemegdanu. Nisam ţelela da ih kaţnjavam, dok i 

vi ne date svoje mišljenje.  

COLE     Ko će prvi? 

SANJA Nemojte da ćutite. Jeste li pobegli sa ĉasova? 

VESNA  Nismo. Nismo pobegli, već… 

HAJDUK  Mi nemamo zbog ĉega da beţimo s ĉasova. Nismo 

tako mislili. 

COLE  Mogu li ja da pitam nešto? A šta je sa Đoletom? 

RAZREDNA  ĐorĊe ih je video.  

HAJDUK U redu. Kaznite nas. Zasluţili smo. Ja na prvom 

mestu. Slagao sam Razrednu iako je bila fer prema 

meni. Za to nemam opravdanja. 



 14 

VESNA Ja sam kriva. Ja sam ga nagovorila da odemo na 

Kalemegdan. Molim vas, razredna, reći ću vam 

nasamo zbog ĉega… 

Vesna nije mogla da završi reĉenicu već je zaplakala. 

RAZREDNA Nemoj da plaĉeš. Veruj mi, ja već znam razlog. 

COLE  Šta se ti ĐorĊe kliberiš? Šta si ti, na primer, to isto 

pre podne traţio na Kalemegdanu? 

RAZREDNA  Taĉno, Zorane. No, ĐorĊe, da ĉujemo? 

SANJA Razredna. Ja znam. 

Razredna joj daje znak da nastavi sa priĉom. 

SANJA  On je zaljubljen u Vesnu i stalno je prati. To se on 

sveti i Hajduku i njoj. 

ĐOLE Šta lupetaš. Ja sam… 

VESNA  Kako je znao? Pa ja sam Hajduka zvala telefonom. 

SANJA  Pratio te je. Zar ne razumeš? Šunjao se za tobom. Baš 

je Ċubre! 

COLE I šta ćemo sada? Sve je jasno. Pogrešili su sve troje. 

Sad kad znamo razloge odsustvovanja, meni se ĉini 

da je Đole najprljaviji u celoj stvari. Šta vi mislite, 

Razredna? Ništa nam još niste rekli. 

RAZREDNA  Pecikoza i ĐorĊe će dobiti po pet neopravdanih. 

Danas sam nauĉila nešto novo. Posebno o Pecikozi. 

Razoĉarao me. A što se Vesne tiĉe, ne mogu da joj 

dam neopravdane - ima verodostojno lekarsko 

opravdanje. I Vesna me je razoĉarala ţestoko. A 

ĐorĊe? E, on me je dokusurio! Odlikaš, nekada 

predsednik Odeljenjske zajednice, a eto šta sad ĉini…  

VESNA  Molim, vas Razredna da li moţete da ostanete da vam 

objasnim. 

Svi odlaze ostaju Vesna i Razredna.   
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PETNAESTA POJAVA 

HAJDUK NARATOR Na pismenom iz matematike spreĉio sam da moja 

Vesna postupa podlo, i da obraĊuje Matematiĉara. 

Zato se Vesna nadurila na mene, a ja sam sve to zbog 

nje uradio. Maler je nastavio da me prati na hemiji 

gde sam uhvaćen kako šapućem Goranu Trti, na ĉasu 

srpkog jezika gde nisam dobio zasluţenu peticu i na 

ĉasu biologije.  

RAZREDNA  Hajduk, da li sada znaš šta je ţeludac i od ĉega se 

sastoji?  

HAJDUK  Ne znam.  

RAZREDNA  Pecikoza, poĉinjem da menjam mišljenje o tebi i 

tvojoj inteligenciji! Zar nisi mogao da pretpostaviš da 

ću te pitati ono što nisi znao? Kad jedinicu dobije 

neko ko je solidno i uvek znao, to nije samo obiĉna 

jedinica, već i znak da ja, moţda, grešim. A ti to 

upravo potvrĊuješ. Ili je nešto treće u pitanju? Inat... 

Šta se s tobom dogaĊa? 

Hajduk ćuti kao zaliven. 

RAZREDNA Nemoj da misliš da mi je svejedno šta se s tobom 

dogaĊa. Hoću da iz biologije imaš pet. I ja ću te 

naterati da tu peticu pošteno zaradiš. Da ne duţimo: 

volela bih da vidim tvog oca. Reci mu da me, koliko 

sutra, potraţi u toku velikog odmora. 

HAJDUK  Tata neće moći. Stalno radi noću. Preko dana spava. 

RAZREDNA  Neće moći? Ja bih za svoje dete, ako treba, i  

 u ponoć došla... Uostalom, neka mi se javi mama. 

Svejedno mi je. Hoću da popriĉam s nekim od 

roditelja. Budi ljubazan pa im to kaţi. Neka oni odluĉe 
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ko će doći. Dakle, nemoj da zaboraviš: sutra na 

velikom odmoru.  

ŠESNAESTA POJAVA  

HAJDUK NARATOR  Na razgovor je otišla mama kojoj je razredna dala ĉak 

i svoj broj telefona da budu za svaki sluĉaj u vezi. Dao 

sam reĉ da ću da se popravim i to sam i uradio. 

Umesto košarke uĉlanio sam se u dobro opremljeni 

školski foto-klub. Snimao sam ,,jašikom'' a zatim sam 

sa društvom iz razreda otiušao na ţurku Vlade 

Indijanca.   

VLADA INDIJANAC Šta si se ukrutio, Seljo, ama, razmrdaj se malo! Nisi 

na sahrani. DoĊi ovamo, nemoj da kopiraš ono dvoje 

sumanutih.    

Vlada Indijanac ponudi Hajduka sa pićem ovaj otpije i zagrcne se. 

VLADA INDIJANAC Polako, Seljo. To je biter. Amaro. Zar nikada nisi pio? 

COLE  Dobro, bre, Indijanac! Dokle ćeš ti da ga zoveš Selja? 

Zar će za vas nekoliko degena on uvek da bude Koza i 

Selja? Otkaĉite se već jednom. 

VLADA INDIJANAC Okej. Da budemo ortaci, vaţi? Što je bilo, bilo je. 

Hajduk zaigra.  

VLADA INDIJANAC  Deco, ostalo je par minuta do ponoći. Ţelim da 

najavim iznenaĊenje veĉeri. 

SANJA    Kakvo iznenaĊenje?  

VLADA INDIJANAC  Ako bih rekao kakvo onda to ne bi bilo iznenaĊenje. 

Ĉekajte, budite strpljivi i doĉekaćete!  

Neko je zazvonio na vrata, Vlada Indijanac je istrĉao i u sobu je upala Razredna 

u dugoj beloj haljini na opšte zaprepaštenje i oduševljenje. Svi krenu da joj 

ĉestitaju. Ĉak i Hajduk.  

RAZREDNA Srećna ti nova, Hajduĉino! I da u njoj postaneš moj 

najbolji biolog.  
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Oboje prsnu u smeh.  

RAZREDNA    Da li neko ume da skuva kafu, ali gorĉu? 

HAJDUK  Mogu ja.  

VLADA INDIJANAC  Mogao bi, da je ostalo kafe.  

HAJDUK  Ako doĊete kod nas, skuvaću vam pravu superkafu.  

RAZREDNA    Da li ti to mene pozivaš u goste? 

HAJDUK  Ako hoćete moţemo odmah da poĊemo. Mama i tata 

su sigurno budni. 

RAZREDNA Pristajem. Ali zašto ne poĊemo prvo svi kod Vesne? 

Sad moţemo da je posetimo, više nije opasno. Da li 

neko zna njen broj telefona?  

DRUGI ĈIN 

PRVA POJAVA    

SRPKINJA Pecikoza. I ti Đukićeva! Šta je ovo? Od poĉetka ĉasa 

ne zatvarate usta! Tako više neće moći. Na mom 

ĉasu, ti ćeš Đukićeva, ubuduće, da sediš sa Ţivotićem. 

A drug Pecikoza će biti primoran da pazi ne bi li 

zasluţio tu svoju famoznu peticu. 

HIMALAJA  Ali nastavnice, sa mnom sedi Zorica. 

SRPKINJA Ti da ćutiš. Na mojim ĉasovima, Đukićeva će da sedi 

pored tebe, a Zorica Bundalo, će tamo sama. Ionako 

ta klupa zvrji prazna. 

Srpkinja šeta po odeljenju i predaje dok je Hajduk nacrta na komadu papira sa 

naznakom ,,Srpkinja Godzila, šalji dalje’’ i dodaje ga da ide po razredu. Srpkinja 

se zbog smeha jednog od uĉenika dokopa tog komada papira. 

SRPKINJA   Ko je naţvrljao ovu svinjariju? 

Pauza 

SRPKINJA  Saviću, ti me nećeš obmanuti. Ko je ovo nacrtao? 

COLE ćuti. 

SRPKINJA No, Saviću, reci ko je ovo… 
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HIMALAJA Godzila. 

Ceo razred poĉne da se smeje. Ulazi Razredna i neka nepoznata devojĉica.  

SRPKINJA Koleginice, evo, vaš divni razred mi je priredio ovo. 

RAZREDNA Ko je bio ovakav majstor? 

SRPKINJA  Neće da kaţu. 

RAZREDNA  To sam i oĉekivala. U redu. Taj koji je ovo 

izmajstorisao meni će da kaţe posle ovog ĉasa.   

Razredna ovlaš preĊe pogledom preko Hajduka. 

RAZREDNA  Deco, ove godine imamo i novu uĉenicu -  Robertu 

Lukić sa Crvenog krsta.  

Nadam se da Roberta neće da zapoĉne hajduĉki, kao 

neki ovde… Kako to da si sam, Hajduk?  

HAJDUK  Nastavnica je premestila Vesnu zato što smo priĉali na 

ĉasu. 

RAZREDNA  Divno. O tome ćemo posebno da popriĉamo. Usvajam 

vaš raspored sedenja, koleginice. Roberta, nova 

uĉenica će sedeti pored Hajduka.  

Razredna je izašla sa ĉasa. 

Zvono. 

DRUGA POJAVA   

RAZREDNA  Dakle, Hajduk? 

HAJDUK  Razredna, ja sam autor karikature Srpkinje kao 

Godzile. Kaznite me. 

RAZREDNA  Neću da te kaznim. Verujem da će uskoro doći dan 

kada ćeš prestati da praviš takve detinjarije.  

HAJDUK  Nikada od vas nisam ništa traţio. Sada mi je potrebna 

usluga. Ţelim da sedim sâm u zadnjoj klupi.  

RAZREDNA  U redu, pristajem. S tobom se, Hajduk, opet dogaĊaju 

ĉuda. No, ne mogu da ti zamerim, ne popuštaš što se 

uĉenja tiĉe. Ĉak, eto vidim i srpski si popravio na pet. 
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A iz nemaĉkog si dobio i prvu ĉetvorku. Dakle, što se 

uspeha tiĉe, bolje je nego što je bilo. Ali, ti si se 

izmenio. Šta se to dogaĊa s tobom? 

HAJDUK ćuti. 

Prelaz   

Odlazi Razredna,  dolazi Vesna 

VESNA  Šta ti je? Zbog ĉega si takav? Da nisam ja nešto 

uradila? Da te nisam uvredila? Da nisi našao neku 

drugu devojku? Neću se naljutiti ako mi kaţeš. Da nije 

Roberta? 

Hajduk ćuti. 

HAJDUK NARATOR Najgore u svemu: bilo mi je dosadno. Šta ĉovek da 

radi u Beogradu da mu ne bi bilo dosadno? Buljiš u 

televizor dok ti oĉi ne pobele, pa ti dosadi. Odlaziš na 

treninge, isplaziš jezik do parketa, pa ti dosadi. Ĉitaš, 

prevrneš biblioteku od poda do tavanice, pa ti dosadi. 

Sedneš i bleneš u prazno, pa ti i to dosadi. Na kraju, 

dosadi ti i dosada..   

Impro scena sa Robertom u centru paţnje kod svih Hajdukovih drugara  

TREĆA POJAVA 

ROBERTA U ime odeljenjske zajednice ĉestitam vam Osmi mart 

– Dan ţena. Dogovorili smo se da vam ja predam ovaj 

mali poklon.  

RAZREDNA  Šta ovo znaĉi? Kako vam je pala na pamet takva 

nakaradna ideja? 

ROBERTA Ali, razredna, to nije veliki poklon. Ţeleli smo da imate 

uspomenu od nas koja će trajati duţe od cveća. 

Razredna je onda vratila kutijicu ne otvorivši je. 

RAZREDNA  Ja imam principe od kojih ne odustajem ni po koju 

cenu. Ako ti to Roberta nisi znala, ostali su to itekako 



 20 

dobro nauĉili. Ti ćeš, Zorane, morati ovo da staviš na 

dnevni red Odeljenjske. Ja to zahtevam kao 

punopravni ĉlan.  

SANJA Cole nam više nije predsednik. 

RAZREDNA  Molim? Šta sam to ĉula? Cole? 

COLE  Istina je. Traţio sam da me smene. 

Tišina 

Razredna stavi ruku na Coletovo rame. 

RAZREDNA  Umesto biologije imaćemo odeljenjsku zajednicu.  

Zvono 

ĈETVRTA POJAVA 

VLADA INDIJANAC Ja sam za Robertu. 

HIMALAJA  Cole ne sme da beţi.  

HAJDUK  Ja sam za Coleta. 

COLE Nisam zainteresovan da rukovodim takvom 

odeljenjskom zajednicom. 

ROBERTA Ako vi, nastavnice, smatrate da ja nisam liĉnost 

pogodna za rukovoĊenje, onda i ja odustajem. Ne 

ţelim da se silom utrpavam.  

RAZREDNA Ja više ne mogu da prepoznam svoje odeljenje. Zar 

smo više od tri godine gradili drugarstvo da bismo ga 

na kraju uništili? 

VLADA INDIJANAC Klinaĉki fazoni – drugarstvo! 

RAZREDNA  Taĉno, Vladimire, upravo to ,,klinaĉki’’. Ne, vi niste 

više klinci. I nije vam više potrebno drugarstvo. 

Vreme je da se svako ponaosob pobrine za sebe.  

Pauza 

COLE  U redu, napravio sam svinjariju, ali ne dam da nam se 

odeljenje rasturi! Ja neću da beţim od odgovornosti. 

Opšta galama. 
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ROBERTA Cole je pravi ĉovek za predsednika. I ja se potpuno 

slaţem s njim. 

VESNA Ti, uobraţena, moţeš druge da foliraš, ali mene ne! 

Proĉitala sam te. Kod mene to ne pali, da znaš. 

ROBERTA A ti se kupi i briši. Ne ţelim da imam posla s 

ljubomornim balavicama. Obriši mleko s kljuna i stavi 

lutkice da spavaju. Ćao!    

PETA POJAVA 

Zvoni telefon 

ROBERTA Roberta, ovde. Mogu li da dobijem Hajduka? Ti si, 

nisam ti prepoznala glas. 

HAJDUK  Ja sam. Mislio sam da se nećeš javiti.  

ROBERTA  Dogovor je dogovor. Šta je tvoj predlog? 

HAJDUK  Da odemo na predstavu ,,Ribarske svaĊe‘’ u 

Narodnom pozorištu.  

ROBERTA  OK, nisam gledala tu predstavu. Kako ćeš biti obuĉen? 

HAJDUK  Biću… u beloj košulji i crnim pantalonama. 

ROBERTA  Onda ću i ja sveĉano da se obuĉem. Vidimo se u pola 

osam ispred Narodnog. Nemoj da kasniš. To ne volim.  

HAJDUK  Trudiću se da budem taĉan.  

HAJDUK NARATOR Nije se pojavila. Taĉno u osam ušao sam u salu. Ni u 

snu nisam pomišljao da je pozorište tako dobro. Ĉak 

sam zaboravio da me je Roberta onako majstorski 

nasankala. Neka je. Upamtiće ona kad je Hajduka 

zavrnula! Vratiću joj ovo s kamatom. Vesna mi ovako 

nešto nikada ne bi namestila… 

ŠESTA POJAVA 

Na velikom odmoru. 

ĐORĐE  Kozo, kozo, kako je u pozorištu? 

Hajduk krene da se obraĉuna sa ĐorĊem. 
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VLADA INDIJANAC Stani Hajduk. Ono kod pozorišta je bila Robertina 

ideja. Đole, Mikica, Zorica, Debela Olivera i ja smo bili 

kod nje kada ti je telefonirala. A onda smo ispred 

pozorišta  gledali kako izigravaš bolesnog majmuna. 

Ja sam se posle grizao jer sam kasno ukapirao. A ti,  

gledaj šta ćeš. Ali da znaš nešto: potabaćemo se 

muški i ko dobije batine - dobije. Nema ljutnje. 

Ostajemo ortaci, vaţi? 

Hajduk mu pruţi ruku. 

HAJDUK  Ne ljutim se na tebe. Mi smo izravnali raĉune samo 

ĐorĊa i Mikicu drţi podalje od mene.  

VLADA INDIJANAC Sa Robertom sam raskrstio. Velika je funjara. Ispao 

sam degen. 

SEDMA POJAVA 

HAJDUK NARATOR Danima sam smišljao osvetu, ali ništa mi nije padalo 

na pamet. Za poĉetak ubacio sam se u Robertino 

najuţe društvo i trĉkarao za njom. Najteţe mi je 

padalo to što me Vesna nije primećivala. A onda, 

pronašao sam pored Robertine klupe njenu tajnu 

svesku s beleškama iz matematike. Došlo je konaĉno 

mojih pet minuta.  

ROBERTA   Na Gradskom takmiĉenju iz matematike biće velika 

konkurencija i mnogo teških zadataka. Nastavniĉe, da 

li ima nekih problemskih zadataka na koje Hajduk i ja 

treba da obratimo paţnju. 

MATEMATIĈAR  Dobro si se setila, Roberta. U ovoj knjizi imam upravo 

takve zadatke.  

Šta je ovo? Osovino moga srca. ţivote moj, najdivnije 

reĉi koje moje srce moţe da izmisli. Ljubljeni, jedini 
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moj, ti nikada, nikada, nećeš saznati da te volim, 

neutešno, neuzvraćenom ljubavlju... 

Jel' ovo tvoje pismo? 

Roberta je zanemela i plaĉe.. 

HIMALAJA i SANJA ulaze 

HIMALAJA Izvinite, nastavniĉe. Traţimo Hajduka.  

Matematiĉar se guši i drţi za srce, ruke mu se tresu, Roberta plaĉe. 

MATEMATIĈAR Vidite li vi šta ja ovde doţivljavam. Ja je spremam za 

Gradsko, a ona mi se nabacuje. Vi ste mi svedoci. U 

svom veku to nisam doţiveo, balavica jedna. Traţiću 

za tebe ukor i izbacivanje iz škole. Da me tako 

kompromituješ. A vi, šta stojite tu gubite se zar ne 

vidite da Hajduk nije ovde.  

OSMA POJAVA 

HAJDUK NARATOR Himalaja je bio bolji od razglasa. Hajduĉka ĉast je 

konaĉno bila osvećena. Ispalo je da sam prerano 

trijumfovao. Roberta je napujdala jednog starijeg tipa 

na mene posle ĉasova. Naĉeo sam ga kolenom i 

patosirao šamarom. Od većih batina spasila ga je 

Vesna. Umešao se i Cole. 

COLE Ĉuj drugar, idi svojim putem. Ne petljaj više ni s kim 

iz Osmog pet. Zar ti Hajduk nije dao dobru lekciju? 

Ako ti nije dosta da znaš: Osmo pet je sloţno kao 

jedan ĉovek. Putuj i ne kaĉi se više.   

 Gligorije, ala ti udaraš! Mislio sam da si ga rasturio na 

proste ĉinioce.  

HAJDUK  A gde je Vesna? 

COLE  Sada je bila tu? Društvo jel’ neko video Vesnu?  
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DEVETA POJAVA  

HAJDUK NARATOR     Glavna tema na kraju školske godine su bile završne 

ocene i odlazak na ekskurziju. Na odeljenjskoj smo 

sastavili konaĉni spisak onih koji idu na ekskurziju. 

Poslednjih majskih dana krenuli smo autobusem ka 

Titovom Uţicu-Kadinjaĉi- Foĉi i Tjentištu.  

U autobusu svi se bace na sendviĉe i sokove. Razredna odlazi pozadi da rešava 

ukrštenice. Hajduk i njegovi drugari je ometaju, zatim se igraju zanimljive 

geografije.  

COLE    Razredna, gde je Roberta?  

RAZREDNA  Prvo nije htela da ide, pa je odluĉila da hoće ali da moţe da 

sedi samo napred jer teško podnosi dugu voţnju autobusom. 

Na kraju je uspela da se ubaci u drugi autobus gde sedi 

odmah iza vozaĉa.   

VLADA INDIJANAC Nedostajaće mi. 

HAJDUK Stvarno, Vlado? 

VLADA INDIJANAC Ma, šalim se.  

RAZREDNA   Deco, koju pesmu znate da pevate.  

VESNA peva neku od hit pesama sedamdesetih sa Krampusom u duetu.   

Vesna povede pesmu, Krampus joj se pridruţi.  

HIMALAJA  Nema šta, Vesna i Krampus lepo pevaju.  

HAJDUK  Umukni. 

DESETA POJAVA 

Cole, Hajduk i Vlada Indijanac odlaze u Vesninu sobu. Vesna igra sa Krampusom. 

Hajduk im priĊe. 

HAJDUK  Vesna, da porazgovaramo.  

Vesna i Krampus zastanu sa plesom.  

HAJDUK Kao prvo, srećan ti roĊendan. A kao drugo, hteo bih 

nešto da ti objasnim. Nasamo, naravno. Bez ovakvih 

degena.  
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KRAMPUS Šta je kozo? Ne kapiraš da si izvisio? 

HAJDUK   Kuš. Ne turaj njušku gde joj nije mesto. Moţe lako da 

pukne. 

KRAMPUS Nećemo ovde. IzaĊi, ako smeš.  

IzaĊu napolje, za njima Vlada Indijanac i Cole. Hajduk zatraţi od Coleta cigaretu  

COLE  Šta se glupiraš! Nije ti fazon. Šta će ti ovo? 

HAJDUK  Uţivaj. Znam šta radim. Imaš vatre? (Krampusu)  

Hajduk je udario Krampusa koji je zavukao ruku u dţep. U tom trenutku je došla 

Razredna. 

RAZREDNA  Hajduk, prekini! Šta je s tobom, dete.  

Hajduk opsuje. 

RAZREDNA  Svi u sobe, brzo! Da ne vidim nikoga više, jasno? A ti, 

Pecikoza, glavu pod ĉesmu, da je ohladiš. I ĉekaj me 

ispred kupatila. Zorane, vodi ga. Ti mi za njega 

odgovaraš. 

JEDANAESTA POJAVA 

Razredna  i Vesna dolaze. 

VESNA  Molim vas, razredna, nemojte da ga kaţnjavate. Ja 

sam za ovo kriva. Potukao se zbog mene. 

HAJDUK  Kaznite me. Ne moţe Vesna da bude kriva za moju 

tuĉu.  

VESNA  Ne, ne slušajte ga. Sve je on to zbog mene. 

RAZREDNA  Klinci, moji klinci. Ipak je vama najteţe. Cole, idemo. 

Nas dvoje ovde više nemamo posla. 

Pre nego što je otišla Razredna je povukla Hajduka za uvo. 

RAZREDNA  Upamti, ovo te ja kaţnjavam. Obećala sam. A ti, 

Vesna, kako hoćeš.  

HAJDUK i Vesna ostaju sami. Hajduk ne moţe da progovori. U tom trenutku 

otvaraju se vrata njegove sobe i pojavi se Himalajina glava. 



 26 

 HIMALAJA  Ma, hajde, poljubite se već jednom, pa da knjavamo 

na miru.    

DVANAESTA POJAVA 

HAJDUK NARATOR Sutradan smo izveli ono s planinom. Nije bio nikakav 

dogovor, nismo to uopšte isplanirali, kako su posle 

pokušavali da nam prikaĉe. I ništa posebno nismo 

radili, ponajmanje ono što su budale meĊusobno 

šaputale… 

HAJDUK  Vesna, šta misliš da zbrišemo sa javnog ĉasa posle 

doruĉka. Garantovano nas niko neće primetiti. 

VESNA  Ti to hoćeš da me pokvariš, da budem neodgovorna 

devojĉica.  

Pauza 

Onda, u redu. Pristajem. 

Šetaju kroz šumu, sve dublje i dublje. 

VESNA  Ovako se  to radi u filmu. Ĉik, Uhvati me!  

Ona potrĉi, Hajduk za njom ali nikako ne moţe da je stigne. U jednom trenutku 

na ĉistini on je iz zaleta uhvati i obori. 

HAJDUK  Eto, vidiš, ne moţeš da mi pobegneš.  

Vesna leţi zatvorenih oĉiju i osmehuje se. Hajduk shvati znak i poljubi je. 

HAJDUK    Ja bih da se sunĉam. 

VESNA    Što da ne?  

Hajduk skine košulju i majicu i opruţi se. Vesna ga izgrdi i natera  da ispod sebe 

stavi košulju. On stavi glavu u njeno krilo.  

VESNA     Baš si sebiĉan. I ja bih da se sunĉam. 

HAJDUK leţi zatvorenih oĉiju i uţiva na suncu. U jednom trenutku se promeškolji. 

Osetio je da Vesna nešto radi ali šta? Otvorio je jedno oko za poĉetak. Vesna je 

skinula bluzu a Hajduk je opet zaţmurio. 

VESNA  Ţmiriš kao maĉak! 

Hajduku je neprijatno jer je uhvaćen u gledanju, 
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VESNA  Ih, baš si smešan! Pa nećemo ništa, zar ne? Samo se 

sunĉamo.  

Oni se sunĉaju a onda odjednom krene kiša. 

VESNA  Već je pola jedan moramo da se vratimo nazad. Da li 

si ti zapamtio put? 

HAJDUK  Toliko sam jurio da te stignem da o putu nisam ni 

razmišljao. Ne vredi da stojimo i kukamo. Idemo, 

negde ćemo stići.  

TRINAESTA POJAVA 

Hajduk i Vesna probijaju kroz kišu. Seva i prikazuju im se fantazmagoriĉne slike. 

A onda ĉuju kako ih dozivaju. 

RAZREDNA    Vesna. Hajduk.  

HOR    Vesna. Hajduk. 

RAZREDNA  Cole, samo da im se nije nešto dogodilo. Kako da  

izaĊem na oĉi njihovim roditeljima? 

VESNA  Ne morate razredna, tu smo.  

RAZREDNA  Znam da ste tu ali nema Vesne i Hajduka. 

HAJDUK  Sve je u redu, oboje smo tu. 

RAZREDNA  Pa gde ste vas dvoje? 

VESNA  Bio je divan dan pa smo pošli u šetnju.  

RAZREDNA  Baš ste našli dan za uţivanje u prirodi. Sinoć sam lepo 

rekla da se niko ne udaljava od grupe jer će biti 

nevreme. Vesna, pa ti se treseš od hladnoće. Brzo 

nešto presvuci da se ne prehladiš. 

HIMALAJA  A Hajduk? 

RAZREDNA  I Hajduk.  

Autobus vozi a Vesna i Hajduk su pripijeni jedno uz drugo dok ih tu i tamo 

gledaju radoznale oĉi drugova i briţne oĉi Razredne.   
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ĈETRNAESTA POJAVA 

HAJDUK  NARATOR U sredu, u pet po podne, okupili smo se poslednji put 

u punom sastavu. Jeste da smo svi bili tu, ali kako: 

sveĉane, izglancane i opeglane njuške. Pa još odozgo 

gomila mamica i tatica. Od trideset petoro nas jedino 

se Roberta nije pojavila. Svedoĉanstvo je uzela njena 

majka, gospoĊa Lukić. 

RAZREDNA  Neka izaĊe Gligorije Pecikoza Hajduk.  

HAJDUK pristupi, razredna mu ĉestita.      

Hajduk baci pogled na diplomu. 

HAJDUK  Uspeh odliĉan a vladanje primerno. A ja sam se toliko 

sekirao. 

RAZREDNA  I treba, koliko si mene nasekirao tokom ove školske 

godine.  

Vesna priĊe da ĉestita Hajduku a zatim Cole i ostala ekipa. 

COLE  Draga naša razredna, u ime odeljenja, u ime ove ĉetiri 

godine vaših i naših radosti i tuga, uspeha i 

neuspeha, poraza i pobeda, sreće i razoĉarenja – u 

ime onoga što niko od nas trideset i šest, neće i ne 

moţe da zaboravi... i ...ovaj.. evo vam ovo! 

HIMALAJA  Razredna, Cole je ovaj govor tri dana bubao napamet. 

Ubismo se rešavajući šta da vam odaberemo, a da 

nas ne odbijete. Na kraju sam ja smislio šta da vam 

damo. 

RAZREDNA otvori a unutra je Bremov Ţivot ţivotinja 

RAZREDNA  Bremov Ţivot ţivotinja. Da li da ovo shvatim kao 

simboliku ili... 

Svi se nasmeju. 

RAZREDNA  Šta da vam kaţem? Hvala vam. Ne smem dugo da 

priĉam, jer ću se rasplakati. Moţda ćete se jednom i 
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setiti svoje stare razredne, kojoj će tada probleme 

stvarati neki novi Indijanac ili Hajduk… Još jednom 

hvala za sve ĉemu ste me nauĉili i ţelim vam sreću u 

budućnosti. 

Uz Razrednu su VESNA, Hajduk, Vlada Indijanac i Hajduk 

HIMALAJA  Eto, ovi naši golupĉići doći će jednog dana kod vas, u 

posetu, isto ovako zaluĊeni, kao i sada. Vi kao brišete 

cvikere, da bolje vidite hajduĉko potomstvo, a već vas 

muka hvata, jer će vam još jedan Hajduk zagorĉavati 

dane pred penzijom.  

RAZREDNA E, moj Himalaja, neću ja doĉekati penziju. Ţivot će mi 

skratiti takvi kao ti. 

HIMALAJA  Ne brinite vi za penziju. Evo, ovaj drug Savić u to 

vreme biće najmanje neki glavonja u opštini. A 

doktorka Sonja Dragović će da vas leĉi, kada nervno 

obolite od malih Hajduka i Himalaja.  

VESNA   Razredna, obećavam u ime svih da ćemo vas redovno 

posećivati da nas ne zaboravite. 

PETNAESTA POJAVA. 

RAZREDNA  Vidi ko je ovde!  

HAJDUK  Naše Osmo pet!  

COLE  Zdravo, ĉoveĉe! 

HAJDUK  Cole!  

Zagrle se. 

COLE  Pa nije valjda Zeka Rodţer.  

HAJDUK  Svi su tu. A gde je …  

VESNA  Pa zdravo, Hajduk. 

HAJDUK  Pa zdravo, Vesna. 

HIMALAJA  Pa, vas dvoje, hoćemo li još dugo da ĉekamo? 

VESNA i Hajduk se zagrle i dobiju gromki aplauz. 
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VESNA  Moj Hajduk. Moja najdraţa uspomena iz Beograda.   

RAZREDNA  Deco! Svi ste tu osim Zorice i Roberte. One su mi 

javile da su poslovno spreĉene. Sedite molim vas. 

Deset je godina prošlo i evo nas opet zajedno. 

Pokušajte da shvatite šta za mene znaĉi ovaj susret. 

Moj Cole… od njega, izvinite, moram da poĉnem. 

Savić doktor Zoran, još uvek moj predsednik osmog 

pet. Sanja Dragović, nesuĊena lekarka, diplomirani 

pravnik. Zatim moja duhovna deca… diplomorani 

biolozi Vesna Đukić udata Rajli i Gligorije Pecikoza 

Hajduk koji je od ove godine nastavnik u našoj školi. 

HIMALAJA  Vidiš mala, dţabe si otišla u tu Ameriku. Dva 

prezimena si mogla i ovde da dobiješ. 

COLE  Slušajte drugari. Zajedniĉka fotografija.  

Pogled u publiku. Blic 

KRAJ  


