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ПРЕДШПИЦА. КУЋА. ЕНТ.ВЕЧЕ.
Devoj~ica le`i u posteqi. Mati je pokriva.
DEVOJ^ICA
Hladno mi je.
MATI
U{u{ka}u te, milo moje. Bi}e ti toplo.
Mati uшu{kava devoj~icu sa svih strana.
DEVOJ^ICA
Da li je ta~no da svako ima svoju zvezdu na koju
odlazi kada do|e vreme za odlazak?
MATI
Ko ti je to rekao?
DEVOJ^ICA
Baka jednom prilikom.
MATI
To je istina, du{o moja.
DEVOJ^ICA
I ja?
MATI
Tvoja je najsjajnija, sre}o.
DEVOJ^ICA
Kakva je tvoja?
MATI
Kada bude{ gledala u no}no nebo, sasvim levo, na
severu, vide}e{ jednu koja treperi samo za tebe.To je
moja... Иако можда не будем овде крај тебе, бићу тамо
горе, на тој звезди. А, дok sam na woj, a na woj }u
zauvek ostati, brinu}u da se tebi ni{ta ru`no ne
dogodi.
ДЕВОЈЧИЦА
Зар ћеш некуда да одеш, мама?
МАТИ
Никуда, душо. Можда само до те звезде. Али, она је
тако близу и увек ћеш моћи да ме загрлиш. Sada
spavaj.
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[PICA
Radwa i pri~a se doga|aju 1994. - 1995. godine na prostorima Eкс
Jugoslavije.
1. УЗВИШИЦА ИЗНАД ГРАДА. Екст. Дан.
На узвишици изнад града појављује се Војник-Девојчицин отац,
увијен у војничко шаторско крило, са шалом обмотаним око
натукнуте војничке капе и главе. Идући, ослања се на пушку. Делује
веома исцрпљено, на измаку је снага. Заустави се на узвишици и
осмотри град под собом. На тренутак му у крупном плану угледамо
лице. Видимо да је реч о млађем човеку, запуштеног, необријаног
лица, на чијим јагодицама су јасни трагови ветра и хладноће. А,
онда, с тешком муком настави да силази низ залеђену падину ка
долини, опрезно и уплашено се осврчући на све стране.
2. ULICA. Ekst. Dan.
Devoj~ica od devet godina prolazi ulicom ~iji je trotoar delimi~no
zale|en. Povremeno se zakliza i ''hvata'' ravnote`u. Pridr`ava se za
zidove, kraj kojih prolazi. Na woj je sve maleno: sukwa, kaputi}, kratkih
rukava iz koga vire promrzle ruke, kapa ili marama, dokolenice i stare
cipele, koje je trebalo davno odbaciti. Ona nosi malenu korpu u kojoj su
paklice {ibica. U`asno je hladno, {to se vidi po ''pari'' koja izlazi iz
wenih ustiju dok di{e. Stoji na raskrsnici dve male ulice. Ne zna na
koju stranu da krene, jer gde god se okrene vidi poru{ene zgrade.
Iza ugla se pojavi namrgo|en ^ovek.
Devoj~ica zakora~i ka wemu. Iz korpe izvu~e kutiju sa {ibicama i pru`i
ih prema ~ovek, .
DEVOJ^ICA
Kupite {ibice!
^OVEK
Ma, kakve {ibice, dete?!
ДЕВОЈЧИЦА
Купите их, молим вас.
ЧОВЕК
А, за који ми андрак требају?
ДЕВОЈЧИЦА
Да запалите ватру, свећу, да се огрејете...
ЧОВЕК
Имам упаљач! Бриши, мала!
Odgurne joj ruku i nastavi preko raskirsnice.
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Devoj~ica se o~ajno osvrne oko sebe. Ne zna kuda bi. Nasumice krene
ulicom. Sva se stisla od hladno}e. Podi`e kragnu na kaputi}u. Prolazi
pored razru{ene ku}e. Ku}a nema plafone, zidovi su nakrivqeni, samo
{to se nisu sru{ili.
Уђе у рушевину. Камера субјективно иде за њом, све док не дође до
једног дела рушевине који је Девојчица како-тако прилагодила за
привремени живот. Уместо плафона, између два полусрушена и
накривљена зида, разапета је некаква искрзана мушема. На једном
остатку од полице налази се прашњава, урамљена фотографија.
Девојчица је узме у руке, одува прашину, загледа се у њу...
Недвосмислено, на фотографији препознамо њу, млађу пар година
и Војника-Девојчициног оца (наравно, у свом уредном, ''цивилном''
издању), како је држи за руку. Обоје су насмејани... Девојчица се
горко, да ли насмеши, или заплаче, те врати фотографију на место.
3. GROBQE. Ekst. Dan.
Grobqe pod snegom. Izme|u spomenika prolazi De~ak. Zagleda bukete
kraj spomenika. Povremeno podigne buket, ali ga odbaci jer je cve}e
uvenulo. Ni jedan mu ne odgovara. Po{to obi|e parcelu u kojoj se nalazi,
zastane. Pogleda prema nebu. Kao da se obra}a Bogu.
DE^AK
Боже драги, зa{to, bre, ni jedan kod mene da cikne?...
Ваљда у рату треба да се гине и да се непрестано
сахрањује и да непрестано имам цвеће на гробовима,
а не овако: ко да је потписан неки мир, јебо те... Какав
мир? Не сме да се потпиш никакав усрани мир, докле
год сам гладан и докле год не прође ова јебена зима!
(Прекрсти се) Опрости ми, Боже, што псујем, али, о
мени више нико не води рачуна на овоме свету, па
чак ни ти!
Odmahne rukama. Zatim se okrene i osmatra susedne parcele. Grobqe je
pusto. De~ak se pogne i pretr~i preko staze, koja deli dve parcele.
Pognut ide od spomenika do spomenika. Dolazi do sve`ih humki na
kojima se nalaze buketi cve}a. Bira one koji su dobri. Dok to radi sve
vreme izviruje iznad spomenika, kao da o~ekuje da }e ga otkriti.
Kada se on sagne, iza spomenika koji su udaqeni, izviruju glave trojice
Grobqanaca. To su de~aci od 13,14 i 15 godina. Jedan od wih pokazuje
ostaloj dvojici da krenu sa strane kako bi opkolili De~aka.
Naglo se sagnu kada se De~akova glava pojavi iznad spomenika.
''Lov'' na De~aka potraje.
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Kona~no De~ak se sagne, podigne posledwi buket koji mu odgovara. Kada
se uspravi, na odre|enoj udaqenosti ugleda trojicu Grobqanaca. Stoje i
posmatraju ga. De~ak se osmehne, ali istovremeno se osvrne da vidi kuda
bi pobegao.
GROBQANAC 1
Jesmo li se dogovorili?
DE^AK
Jesmo!
GROBQANAC 1
Je l' ono tamo tvoja parcela?
DE^AK
Jeste!
GROBQANAC 2
[ta }e{ onda u na{im?
DE^AK
У mojoj nikoga ne sahrawuju!
Odmerava kuda bi strugnuo.
GROBQANAC 1
Шта се нас тиче твоја ситуација?
ГРОБЉАНАЦ 2
Само би нешто да здипиш, такав ти је карактер!
GROBQANAC 3
Стварно, зaшto nas potkrada{!
De~ak slegne ramenima.
DE^AK
Nemam koga drugog... Исти нам је радни простор.
ГРОБЉАНАЦ 3
Ти нас зајебаваш…
ГРОБЉАНАЦ
Треба да га олешимо, одмах!
Дечак мahne prema prostoru iza Grobqanca 1.
DE^AK
Ej... Мурија!
Grobqanci se okrenу.
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De~ak svom snagom pojuri izme|u spomenika, ali ne ispu{ta bukete. Juri
prema poru{enoj ogradi grobqa. Гробљанци појуре за њим.
GROBQANAC 1
Стани, говнару!... (Осталима) Preseci mu polaz!
GROBQANAC 2
Ja }u da ga sredim.
De~ak vijuga izme|u spomenika.
GROBQANAC 3
Dr`i ga, bre.
De~ak vrluda oko spoenika i umakne Grobqancu 2. Juri prema ostatku
ograde. Povremeno baci buket. Grobqanci, zavisi ko je najbli`i ba~enom
buketu, zastaju da podignu cvbe}e. Za to vreme De~ak punom snagom tr~i.
Ugleda autobus koji polazi sa po~etne stanice ispred grobqa.
DE^AK
Stoooj!
Juri jo{ br`e.
Grobqanci za wim.
Voza~ autobusa vidi u retrovizoru de~aka koji ma{u}i jednom rukom, dok
u drugoj dr`i cve}e, tr~i prema autobusu.
On ne vidi grobqance koje zaklawa zadwi deo autobusa.
Iako je pokrenuo vozilo, voza~ usporava i otvara zadwa vrata. De~ak
usko~i na zadwu platformu.
DE^AK
(веома задихан) Hvala, majstore!
ВОЗАЧ
Tреба да мењаш занимање...
Autobus odmi~e. Grobqanci sti`u zadihani.
De~ak gleda kroz zadwi prozor autobusa prema Grobqancima. Isceri se
i podigne tre}i prst.
Autobus odlazi.
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4. FATAZMAGORI^AN AMBIJENT. - STUDIO.
U eksterijeru-enterijeru ni{ta nije realno. Baletska grupa i Ve{tica
izgledaju kao iz najstra{nijih bajki. Иза њих је Хор. Iz dubine
pojavquje se Vojnik. Na wegovim prsima nalazi se niska ordewa. Са
сигурношћу препознајемо Војника-Девојчициног оца с почетка
филма, из секвенце 1, само, сада, у свом свечаном, парадном
издању!
(Od dogovora sa kompozitorom va`i}e {ta }e se od stihova pevati, a
{ta izgovarati re~itativno. Prozni tekst, logi~no, izgovara se kao
replika.)
ЖЕНСКИ СОЛИСТА (пева)
I{ao, i{ao jedan vojnik stazom...
Kora~a ponosno uzdignute glave.
Vra}a se iz rata oven~an juna{tvom
i niskom ordewa juna~ine prave!
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ (пева)
Svi su moji dani rasipali zvezde,
na rati{tu bakqe, a u srcu trube.
Kad krenem u juri{ - ceo svet se quqa!
Bio sam od onih {to nikad ne gube.
HOR
Ni{ta u `ivotu nije pro{lo pored.
Godine su tekle sa wim, al' kroz wega.
U mo~ilu krvi tutwe sva stole}a:
da potomstvo pamti i se}a se svega.
5. RU[EVINA. Ent. Dan.
Smrznuta, devoj~ica se osvr}e oko sebe. Osim starog {poreta na drva,
nema ni~ega. Na otvorima za prozore nema ragastova ni prozorskih
okana, nema vrata izme|u prostorija, nikakvog, makar i raskomadanog
name{taja. Samo ''goli'' polusru{eni zidovi. Nema tavanice. Devoj~ica se
{}u}uri u jednom uglu. Zapali palidrvce poku{avaju}i da se zagreje na
malenom plamenu. Naravno da je to nemogu}e. Niz weno lice poteku suze.
De~ak stoji kraj bo~nog polusru{enbog zida.
DE^AK
[to cmizdri{?
Devoj~ica prepla{eno podigne glavu.

Тек сада можемо добро да осмотримо дечака: видимо да je mo`da
godinu dana stariji od we. Na sebi ima staru vindjaknu, farmerke,
gumene ~izme, preko kojih je vezao krpe kako se ne bi klizao. U rukama ima
nekoliko jadnih buketa ve{ta~kog cve}a.
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DE^AK
A..? [to cmizdri{ u tom }o{ku?
Devoj~ica obri{e rukavom suze.
DEVOJ^ICA
Ne cmizdrim...
DE^AK
Nego {ta radi{ u ovoj ru{evini?
DEVOJ^ICA
Видиш, ваљда? Овде станујем... А, шta ti овде
radi{?
DE^AK
То није твој проблем.
ДЕВОЈЧИЦА
Онда није ни твој да ме запиткујеш.
ДЕЧАК
Добро, ако башхоћеш да знаш: шoram.
ДЕВОЈЧИЦА
Молим?
ДЕЧАК
Пишким. Kad moram, ja odem onde pozadi zgrade i
pi{kim.
On poka`e rukom preko ramena, nekuda iza svojih le|a.
ДЕВОЈЧИЦА
Свашта...
Devoj~ici, i protiv wene `eqe, ponovo krenu suze niz lice.
DE^AK
Ej, prestani da wa~e{! To ti ne}e pomo}i. Samo }e ti
biti jo{ vi{e hladno.
DEVOJ^ICA
Не плачем ја од хладноће.
ДЕЧАК
Него, од чега... ?
ДЕВОЈЧИЦА
Од свега.
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ДЕЧАК
То ти није неки одговор.
ДЕВОЈЧИЦА
Је ли? А, шта му фали?
ДЕЧАК
Сувише је апстрактан. Када се плаче, онда мора да
постоји конкретан разлог: хладноћа, туга, радост,
бес...
ДЕВОЈЧИЦА
Е, па има свега од тога... сем радости.
ДЕЧАК
Слушај, никоме данас овде није добро. Једанаест је
степени испод нуле.
DEVOJ^ICA
Otkud zna{ da je toliko?
DE^AK
Iz iskustva.
Pru`i prste jedne ruke prema woj, dok drugom dr`i bukete.
Гледај: Kad mi ovako poplavi ispod noktiju, zna~i da
je minus jedanaest... Stvarno, {ta radi{ ~u~e}ke? Ako
'o}e{ da se zagreje{, ovako radi...
On pokazuje kako to treba u~initi.
ДЕВОЈЧИЦА
Рекла сам ти да не плачем од хладноће.
DE^AK
Знам, знам...Napne{ mi{i}e u celom telu, broji{ u
sebi do deset i onda ih opusti{. Pa opet tako, deset
puta...
ДЕВОЈЧИЦА
Немој да се према мени понашаш ко према дебилу.
Знам сама о себи да бринем.
U blizini odjekne sna`na eksplozija. Zidovi ru{evine se zatresu. Gorwe
cigle po~nu da padaju.
De~ak zgrabi Devoj~icu za ruku i pojuri uz ru{evine.
DE^AK
'o}e{ bre da pogine{?
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ДЕВОЈЧИЦА
(Поново се заплаче) Ето, сада знаш зашто плачем?
6. ISPRED RU[EVINE. ЕКСТ. ДАН.
Vidi se odsjaj eksplozije.
ДЕЧАК
Плашиш се граната?
ДЕВОЈЧИЦА
Не... Плашим се рата!
ДЕЧАК
Глупости! Рат не убија, убијају гранате, меци... У рату,
ако се не пуца, може сјајно да се живи, само, треба
умети да се снађеш... А, код ових, јеби га, нikad' ne
zna{ kad }e da po~nu.
ДЕВОЈЧИЦА
Имао си право: и хладно ми је. Баш ми је хладно.
ДЕЧАК
E, ako onako napne{ mi{i}e, kroz telo po~ne br`e da
ti te~e krv. Tako se zagreje{. Probaj.
Devoj~ica napne obraze, ali to nije ono {to je de~ak pokazao. On prsne u
smeh.
ДЕВОЈЧИЦА
(Увређено) Зашто се смејеш... ?
DE^AK
Vidi na {ta li~i{! Na naduvani balon. Mi{i}e napni,
ne obraze.
Po|у ulicom ka uglu. Tada дечак угледа korpicu sa kutijama {ibica.
[ta }e ti ovolike {ibice?
DEVOJ^ICA
Prodajem ih.
DE^AK
Продајеш шибице? Коме то треба?
ДЕВОЈЧИЦА
Понеко купи.
ДЕЧАК
Слаб ти је то бизнис. У рату је најбоље ваљати
цигарете.

11
ДЕВОЈЧИЦА
Јел' то ти радиш?
ДЕЧАК
Не, не смем. Пробао сам једном, али то држе
маторци. Хтели су да ме убију, једва сам се извукао.
Сада prodajem ve{ta~ko cve}e.
Do|u do ugla. De~ak iza|e za ugao i muwevito se vrati. U tom deli}u
времена vidimo гrobqance koji dolaze niz ulicu.
GROBQANAC 2
Eno ga.
Oni pojure ka uglu.
Iza ugla De~ak ka`e Devoj~ici.
DE^AK
Je l' zna{ gde je crkva?
DEVOJ^ICA
Znam.
DE^AK
Idi tamo... Moram da bri{em. Jure me neki kreteni.
Svom snagom pojuri niz ulicu. Utr~i u neku ru{evinu.
Iza ugla izbiju Grobqanci. Vide samo devoj~icu. Zastanu osvr}u}i se.
GROBQANAC 1
Jesi li videla jednog ovakovog?
On napravi grimasu koja bi trebalo da predstavqa fizionomuju
blesavka.
Devoj~ica potvrdno klimne glavom.
GROBQANAC 1
Gde je pobegao?
DEVOJ^ICA
Tamo.
Poka`e suprotni pravac od onog u kome je potr~ao de~ak.
Grobqanci pojure u tom pravcu.
Devoj~ica se zadovoqno osmehne.
U tom trenutku, upravo iz pravca koji je pokazala, pojavquje se De~ak.
O~igledno je da je optr~ao krug.
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Ugleda grobqance.
Ne zna se ko je zapaweniji, De~ak ili Devoj~ica.
On se okrene se i jurne.
Grobqanci za wim.
7. ЕНТ. СТУДИО.
Vojnik-Девојчицин отац sedne na oboreno deblo. Ispije vodu niz
~uturice.
Fle{ stra{ne eksplozije. U svetlosti se pojavi Ve{tica. Kraj we je
veliki pas. Ona prаsne u smeh.
VE[TICA
Hiiiii! Gle! Vojnik! Ratnik! Heroj sa bezbroj medaqa.
I {ta tu vaqa? Za koga si se borio? Za predsednika,
cara il' kraqa! Za narod..! Narod je zaboravio vi{e
junaka tvog soja, nego {to ih se rodilo. Sve u svemu tu
ni{ta ne vaqa.
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ
Ne vri{ti! Babac!!
VE[TICA
Babac je tvoja maj~etina!! Pustila te u rat! ^emu si se
nadao? Slavi? To je samo ta{tina! Bogatstvu - to je
pqa~ka! Borbi za pravdu - to je prokletstvo. Svaka je
vojna prokletstvo! Haaaa! Interes - to je su{tina
postojawa. Novac za novac!
Povu~e Вojnika-Девојчициног оца u stranu. Peva mu poverqivo.
VE[TICA
Vidi{ li pe}inu na po~etku {ume, u wu }e{ da u|e{
kako znaш i ume{!
VE[TICA (пeva)
Kad se spusti{ dole, uglеda}е{ sanduk,
i psa na sanduku s o~ima k'o {oqe.
Ali ti se ne boj, to je samo '' xule''.
[to ga br`e skloni{ za tebe je boqe.
ХОР
Uzmi sve nov~i}e i `ive}e{ carski,
sve {to je u {kriwi sa sobom ponesi.
Pod uslovom jednim: iz mra~noga carstva,
iz sanduka starog, kresivo donesi.
Mo}, prevara, novac - nikada ih dosta!
Ma {ta da se desi - planetu pokre}u!
Kako se ko sna|e ka`e: Sudbina je!
Mo}, prevara, novac - sudbinu okre}u.
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ВЕШТИЦА (пева)
U tome je tajna kresiva i novca.
Ve{ti~iji zakon, ti si na gubitku.
HOR
Kresivo donosi sve {to vlasnik `eli.
Ve{tica je uvek, uvek na dobitku.
8. ISPRED CRKVENE PORTE. Ekst. Dan.
Devoj~ica stoji ispred crkvene porte. Neke `ene u crnini ulaze u portu.
Ispred crkve nalaze se metalne ''kripte'' na nastre{nicama. U wima je
pesak, prekriven vodom. U pesak zu zabodene sve}e koje plamiwaju.
Devoj~ica dr`i korpu sa {ibicama, ali niko ne kupuje. Ona vidi kako
`ene, koje kupe sve}e, pale nove na plamenovima starih sve}a.
U`asno joj je hladno. Cupka u mestu. Zatim se''napiwe'' kao {to joj je de~ak
pokazao.
Iza we se pojavi Дe~ak.
DE^AK
A..? Je l' poma`e?
DEVOJ^ICA
Где си до сада?
ДЕЧАК
Замајавао сам се с оним гробљанцима...
ДЕВОЈЧИЦА
Да ти кажем: ја сам их послала у супротном правцу,
али...
ДЕЧАК
Знам, ја сам направио круг и зезнуо ствар.
ДЕВОЈЧИЦА
А, зашто их зовеш: гробљанци?
ДЕЧАК
А, зашто би ти баш све да знаш?
ДЕВОЈЧИЦА
Мислила сам да се дружимо.
ДЕЧАК
Добро... Ону су ''гробљнци'', јер... узимају цвеће са
гробова и препродају даље.
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ДЕВОЈЧИЦА
Краду... ?!
ДЕЧАК
Рекао сам: узимају!
ДЕВОЈЧИЦА
Али...
ДЕЧАК
Шта: али? Мртвима оно више није потребно, а живи
морају да једу!
ДЕВОЈЧИЦА
Значи, и ти си... ?
ДЕЧАК
Шта сам ја?
ДЕВОЈЧИЦА
Па, тај.. ''гробљанац''.
ДЕЧАК
Зависи, како се узме... Уосталом, ако ти смета...
ДЕВОЈЧИЦА
Не смета ми.
DE^AK
Зnam {ta }eш сад da me pita{: za{to me jure ona
trojica?
Devoj~ica klimne glavom.
Maznuo sam cve}e iz wihovih parcela? Podelili smo
grobqe na ~etiri dela, ali u mom delu nikoga nisu
sahranili nekoliko dana. Morao sam da odem kod
kom{ije. E, a oni su se pojavili kad nih nisam zvao.
DEVOJ^ICA
[ta ti ka`u tata i mama?
ДЕЧАК
На шта?
ДЕВОЈЧИЦА
Па, на то што крадеш... узимаш цвеће са гробова?
DE^AK
Ne mogu da mi ka`u ni{ta. Prvo sam cve}e pokupio sa
wihovog groba...
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ДЕВОЈЧИЦА
Жао мије...
ДЕЧАК
И мени је, али, шта је, ту је. Imam dva mla|a brata.
Jedu k'o nezdravi. Moram da brinem o wima. A ku}a
nam sru{ena. Napravili смо nekakvo skloni{te, dok
ne pro|e zima.
DEVOJ^ICA
I wima je sigurno stra{no hladno.
DE^AK
Nije.
DEVOJ^ICA
Kako se greju.
DE^AK
Tuku se! Jesi li ti prodala koju paklicu?
DEVOJ^ICA
Niko ne kupuje {ibice. Sve}e pale na one koje ve}
gore.
ДЕЧАК
Зна шта: теби је потребан стручњак за маркетинг.
De~ak joj mahne da po|e za wim.
9. ISPRED PE]INE . ЕНТ. ДАН. СТУДИО.
Otvor pe}ine. Iznad pe}ine na drvetu je Ve{tica.
Vojnik-Девојчицин отац se pomaqa iz pe}ine. Nosi na ramenu sanduk.
Spusti ga. Kada Ve{tica krene prema sanduku on opali iz pu{ke.
Ve{tica odsko~i.
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ
Za{to ovo radim!
ХОР
Naravno zbog novca! Nravno zbog novca!
Sve {to se doga|a zbog novca se kre}e!
Ratovi, ubistva, prevare i ''qubav''
Kopernikov zakon : ''Ipak se okre}e!''.
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ
Za{to, za{to ovo radim?
ISPRED PE]INE PEVAJU I IGRAJU VE[TICA I VOJNIK-Д.О:
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VE[TICA I VOJNIK-Д.О. (Pevaju)
Novac, novac, novac, pokreta~ je svega!
Ma {ta da se desi - srediшte je novac.
Kako }e{ da pro|e{, zavisi od tebe:
Kopernikov zakon i kakav si lovac!
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ RA[IRI VOJNI^KO PLATNO I STAVI
PSA NA PLATNO. OTVORI SANDUK KOJI JE PUN ZLATNIKA. U SREDINI
JE KRESIVO.
ИСПРЕД ХОРА ИСТУПА ЖЕНСКИ СОЛИСТА.
ЖЕНСКИ СОЛИСТА (пева)
Nemoj to da radi{! Nije sve u novcu!
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ (пева)
Trubi negde daqe, nema{ dobrih vesti!
@ivot mi je rek'o ''Uzmi sve {to mo`e{,
jer dva puta sre}u nikad ne}e{ sresti.''
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ U XEPOVE TRPA SREBRNE I ZLATNE
NOV^I]E. KRAJ NIZA ORDEWA NA PRSIMA ZAKA^I KRESIVO KOJE JE
UZEO IZ SANDUKA.
VE[TICA
Sad mi daj kresivo.
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ (Peva)
Jesi luda baba!
Nisam se lomat'o da ugodim tebi!
SNA@NO ODGURNE VE[TICU KOJA ODLETI USTRANU. VOJNIKДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ PONOVO PUCA.
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ (Peva)
Sve }u da naplatim {to sam propustio.
[to mogu da uzmem ''pokloni}u'' sebi!
10. PORTA. Ekst. Dan.
De~ak i Devoj~ica dolaze do ''kripte''. Neka `ena pali sve}i na onu koja
ve} gori. Ode.
De~ak neverovatnom brzinom, pritiskaju}i ka`iprstom i palcem fitiqe,
pogasi sve sve}e.
Pogleda devoj~icu pobedonosno, A onda se presamiti kada ugleda `enu
na kapiji porte.
@ena nosi sve}u. Vidi da su sve poga{ene. A zatim i devoj~icu koja u
korpici ima kutije sa {ibicama.
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@ENA
Jednu paklicu, curo.
Devoj~ica joj pru`i paklicu {ibica. @ena joj pru`i nov~anicu, zapali
sve}u i ode. De~ak odmah ugasi sve}u.
DE^AK
E, ja sam ti pokazao biznis, a ti ga razradi. Moram da
idem. Ima tamo jedan deda... Stalno kupuje cve}e od
mene. Odnese `eni na grob, ja onda odem pokupim to
cve}e i ponovo mu prodam...
DEVOJ^ICA
Isto?
DE^AK
Naravno, isto. On ni{ta ne prime}uje.
DEVOJ^ICA
To nije po{teno!
ДЕЧАК
Зашто?
ДЕВОЈЧИЦА
Зато што...зато... није поштено, и то је то! Тачка!
ДЕЧАК
А, јел' могу ја тебе нешто да питам?
ДЕВОЈЧИЦА
Питај.
ДЕЧАК
Да ли тај деда однесе цвеће на женин гроб?
ДЕВОЈЧИЦА
Да, па шта?
ДЕЧАК
Да ли је због тога срећан?... Јесте... А, да ли га купи
од мене по много нижој цени?
ДЕВОЈЧИЦА
Не знам.
ДЕЧАК
Али, ја знам. Да, купи га много јефтиније... И, ко је
онда ту несрећан? И, шта је ту уопште непоштено?...
Ћутиш, наравно... Шта је, уопште, поштено? Да ми
убију оца и мајку, јел' то поштено? А... ?!
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ДЕВОЈЧИЦА
Није.
ДЕЧАК
Имаш ли ти родитеље?
ДЕВОЈЧИЦА
Не знам...
ДЕЧАК
Како: не знаш?
ДЕВОЈЧИЦА
Тако. Тата је отишао у рат, а мама је једног дана само
нестала. Бака ми је стално говорила да ће се вратити,
али...
ДЕЧАК
Али, нису се вратили, зар не? Класика.
ДЕВОЈЧИЦА
Нису. Stalno sam izlazila na ulicu i ~ekala...
Misli{ li da }e do}i?
ДЕЧАК
Ја не мислим више ни о чему ништа. Немам за то
времена, јер морам да живим. А, из искуства знам да
онај ко почне да мисли, убрзо погине. То му дође као
некакав математички закон. Колико ти је бака стара?
ДЕВОЈЧИЦА
Више није стара.
ДЕЧАК
Како то мислиш?
ДЕВОЈЧИЦА
Умрла је пре две недеље.
ДЕЧАК
(изненађено) Умрла? Од чега?
ДЕВОЈЧИЦА
Шта се чудиш?... Умрла од смрти, откуд ја знам. Само
је заспала и, готово...
ДЕЧАК
Срање. Хоћеш да кажеш како си сада... сама?
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ДЕВОЈЧИЦА
Мање, више...
ДЕЧАК
Али. То не може тако.
ДЕВОЈЧИЦА
Па, и ти си сам.
ДЕЧАК
Друго сам ја.
De~ak pogleda cve}e koje ima u rukama. Promrmqa za sebe.
Можда је и ово цвеће са њеног гроба...
DEVOJ^ICA
Знаш шта: мeni je baka govorila da kada neko umre
wegova du{a odlazi na nebo i da tada uvek padne
jedna zvezda.
DE^AK
Babske pri~e. Otkuda, onda, onoliko zvezda na nebu?
Da je to istina do sada bi sve zvezde nad gradom
popadale, koliko je ovde qudi poginulo.
ДЕВОЈЧИЦА
Нисам мислила.. буквално.
ДЕЧАК
Него, како?
ДЕВОЈЧИЦА
Онако... фигуративно.
ДЕЧАК
Где си то научила да се тако лепо изражаваш?
ДЕВОЈЧИЦА
Код куће.
ДЕЧАК
Ја нисам, нигде, па ни код куће... Али, сад, заиста,
морам да идем. Видећемо се...
On krene iz porte.
DEVOJ^ICA
Сигурно?
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DE^AK
Сто посто!
Podigne jedan buket i mahne devoj~ici.
Zna{ {ta... Mo`da je ono sa zvezdom padalicom
istina... I napni mi{i}e...
On ponovo poka`e kako treba da se mi{i}i napnu.
Niz stepenice do|e ^ovek. Kupi {ibicu i zapali sve}u. Ode.
Devoj~ica poku{a da ugasi sve}u, ali se ope~e, a sve}a i daqe gori.
Odjekne stra{na eksplozija. Devoj~ica bezglavo pojuri iz porte.
11. PARK. Ekst. Dan.
U offu se ~uju eksplozije. Devoj~ica utr~ava u park. Kliza se. S naporom
odr`ava ravnote`u. Uvu~e se u rakqe stabla kako bi se zaklonila od
vetra koji podi`e sneg sa povr{ine parka.
Uzima {ibicu i pali je kako bi malo zagrejala ruke. Kroz plamen ulazimo
u deo postavqen na principima mjuzikla.
12. PARK. Ekst. Dan.
Pretapawem се vra}amo se u realnost. ^uju se rafali automata i
mitraqeza. Prerpla{ena Devoj~ica be`i iz parka.
13. KAFANA. Ent. Dan.
Zadimqena kafana u kojoj je nekoliko mu{karaca. Neki su u uniformi.
Devoj~ica oprezno otvara vrata i ulazi u kafanu. Zastane. Po|e ka
najbli`em stolu. Pru`a {ibice qudima koji sede za stolom, на коме се
налази већи број попијених и тек отворених флаша пива!
DEVOJ^ICA
Kupite {ibice...
ДРУГИ VOJNIK
[ta, bre?!
ДЕВОЈЧИЦА
Ho}ete li {ibice? Jeftino.
Vojnik iz xepa izvu~e upaqa~ i kresne to~ki}em. Plamen zasvetli ispred
devoj~icinog lica. U svetlu plammena, Devoj~ica ugleda scenu: свог оца
како се поздравља са мајком, а онда излази из куће, полазећи у рат,
док мајка, уплакана, остаје на прагу куће.
ДРУГИ ВОЈНИК
Хеј, шта си се замислила? Не бој се...

21
ДЕВОЈЧИЦА
Не бојим се. Купите шибице, молим вас.
ДРУГИ ВОЈНИК
Шта ће ми шибице? Видиш да имам упаљач?
ДЕВОЈЧИЦА
Видим. Али, мени треба новац. Иначе...
ДРУГИ ВОЈНИК
Иначе, шта... ?
ДЕВОЈЧИЦА
Умрећу од глади.
Други војник се на тренутак замисли, а онда потегне добар гутљај из
пивске флаше. Обрише руком наквашене бркове.
ДРУГИ ВОЈНИК
Ти од глади, а ја од метка. То се, ваљда, зове –
божија правда. Дођавола, дериште, ево ти новац и
торњај се са својим шибицама из кафане – хоћу да
попијем ово пиво на миру, јеси ли ме разумела?
Бриши... !
Prestravqena devoj~ica зграби новац, be`i unаzad, otvara vrata i
izjuri iz kafane!
ДРУГИ ВОЈНИК
(За њом, смејући се) Луда мала... !
14. PUSTA ULICA. Ekst. Dan.
Devoj~ica se osvr}e u pustoj ulici. Na koju stranu da krene. Trese se od
hladno}e. Napiwe mi{i}e da bi se ugrejala. Polazi.
Oklizne se i padne. Iza we se za~uje smeh.
De~ak je posmatra.
DE^AK
Da nije sme{no, bilo bi glupo. Ali po{to je glupo - nije
ni malo sme{no.
ДЕВОЈЧИЦА
Глупо или смешно, није лепо смејати се туђој
несрећи.
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ДЕЧАК
Извини. Али, рекао сам ти да вежеш neke krpe. Ne}e{
da se kliza{ i kotrqa{, a bi}e ti toplije na nogama.
Ne razumem {to ne poslu{a{ pametnijeg od sebe.
DEVOJ^ICA
[to ne ka`e{: pametnijeg prevaranta!
DE^AK
''Pametnijeg prevaranta''?! [ta ti to zna~i? Danas svi
varaju. A ja kao i drugi. Nije kriv onaj ko je prevario,
nego onaj koji je prevaren, jer je glup!
DEVOJ^ICA
Prodao si cve}e sirotom starcu.
DE^AK
Prodao sam cve}e starcu, али не сиротом! On ima
penziju, a ja nemam ni{ta. Ko je onda siroma{an? Ja se
samo snalazim! Matori su me na to naterali!
Na kraju ulice pojave se Grobqanci. De~ak ih ugleda.
DE^AK
E, ovi su kao zubna bolest! Opet moram da... Izvini,
imam poslovan sastanak!
Potr~i ali zastane.
DE^AK
Ej, idi u samouslugu. Odmah iza }o{ka. Ne greju, ali je
toplije... Pravi se da ne{to tra`i{ da kupi{. To
redovno pali. Доћи ћу... !
Pojuri niz ulicu.
Za wim tutwe Grobqanci''.
Devoj~ica krene i u susednoj ulici vidi izlog samousluge.
15. SAMOUSLUGA. Ent. Dan.
SAMOUSLUGA JE PRAZNA. NEMA KUPACA. NEMA ROBE. NEMA NI
PRODAVACA I KASIRKI. UKRATKO - PUSTO[.
DEVOJ^ICA PROLAZI IZME\U PRAZNIH GONDOLA, POTPUNO JE
IZGUBQENA.
IZA WENIH LE\A ODJEKNE PRASAK POKRETNIH VRATA KOJE JE
PROMAJA POKRENULA. DEVOJ^ICA SE NAGLO OKRE]E.
SAMOUSLUGA IMA IZGLED SUPER-MARKETA. TEZGE SA ROBOM NA OBE
STRANE. MO@E SE KUPITI SVE [TO SE ZAMISLI.
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GRAJA PRODAVACA. KUPCI.
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ KUPUJE BESMISLICE. RAZBACU СЕ
ZLATNICIMA I ROBOM.
PRODAVCI I KUPCI SU ZAPRAVO ^LANOVI IGRA^KOG ANSAMBLA.
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ (Peva)
Kada se vra}a{ iz rata i smrti,
kada te prate svih mrtvih sene,
mnogo ne tra`i{: pu{ku kraj sebe,
buteqku s vinom i lepe `ene!
HOR
Vojnici znaju kako se `ivi!
VOJNIK- ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ(Peva)
@ivi se jednom i nikad vi{e!
HOR (Peva off)
Nek' je~e trube, nek' zvone sabqe.
ostalo sve }e vreme da zbri{e.
Vojnici znaju da `ivot nisu
snovi o lepom, ve} more bola.
@ivot za `ivot - o~aj za o~aj,
bezna|e dana - istina gola.
VOJNIK )-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ (Peva)
Pred juri{em mojim drhtala je zemqa,
Bio sam ratnik - gospodar sveta!
Vladalac strahom u miru i ratu!
Protivniku mome nevidqiva meta.
SNA@AN BQЕSAK I EKSPLOZIJA. U SVETLU SE POJAVI VE[TICA.
VE[TICA
Haaaa!
(PEVA)
U zabludi `ive prokleti vojnici!
U krvi im danak, glava im u torbi!
Krvave stegove gubitnici nose zatureni klinovi u vladarskoj ~orbi!
HOR
Herojstvo i hrabrost, obmane su sve to;
jesewi vetrovi ka zimskoj hladno}i,
la`na ose}awa ''uzvi{enog'' ciqa,
opsena zablude o sвeop{toj mo}i!
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ PRI\E TEZGI PRED KOJOM SE NALAZI
DEVOJ^ICA. DR@I KOTARICU PUNA [IBICA.
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VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ
[ta prodaje{ devoj~ice?
DEVOJ^ICA
[ibice, gospodine
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ
Gospodine Vojni~e.
DEVOJ^ICA
Gospodine vojni~e. [ibice nisu skupe. Kupite bar
jednu kutiju!
VOJNIK ISTRESE IZ XEPOVA ODRE\ENU KOLI^INU ZLATNIKA NA
TEZGU.
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ
Tebi zlatnici, meni {ibica.
DEVOJ^ICA
Nije mi potrebno toliko zlatnika.
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ
Ni meni toliko {ibica!
DEVOJ^ICA UZME JEDAN ZLATNIK
DEVOJ^ICA
Sve su {ibice Va{e, Vojni~e!
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ
Gospodine Vojni~e!
DEVOJ^ICA
Gospodine Vojni~e!
ВОЈНИК-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ
Чекај! Ко си ти? Јесам ли те негде видео?
ДЕВОЈЧИЦА
Зашто то питате, војниче?
ВОЈНИК-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ
Господине војниче!
ДЕВОЈЧИЦА
Гсподине војниче, нисте ме никада видели. А ни ја
вас.
ВОЈНИК-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ
Хм... Нека ти буде.
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ ZAPALI [IBICU. U WENOM PLAMENU ZA
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TRENUTAK VIDIMO DEVOJ^ICU KAO DEVOJKU KOJA ]E SE KASNIJE
POJAVITI.
[IBICA DOGORI DO KRAJA.
HOR
Mo`da je ta mala i sasvim u pravu:
omiqena danas uloga je lovca
i da novac skupo pla}amo pre~esto!
Al' {ta bi bez novca, {ta bismo bez novca?!
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ ZAGRABI ZLATNIKA SA TEZGE.
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ
Pa, dobro, onda, може и овако!
BACI ZLATNIKE VISOKO U VAZDUH. SVI POJURE DA DOHVATE [TO
VI[E ZLATNIKA. NASTANE NEVEROVATNA GU@VA. POMALO
ZGRO@EN, VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ NEPRESTANO BACA . QUDI
SE NEPRESTANO OTIMAJU.
BQESAK. EKSPLOZIJA. POJAVQUJE SE VE[TICA.
VE[TICA (Ciktavo peva)
Hi-hi-hi-hi-hi!
HOR
Novac, novac, novac, pokreta~ je svega!
Kopernikov zakon oko prsta vrti.
Ma {ta da se desi - u centru je novac.
Gospodar je svega: `ivota i smrti!
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ SPUSTI POGLED I UMESTO ZLATNIKA
UGLEDA BAKREWAK.
VE[TICA (Off)
Pogledajte samo praznoglavog jarca.
Skrckao je `ivot i pri tom se ne stidi
Nau~io nije ni{ta o iskustva:
Ono {to je stvarno - nije {to se vidi!
VOJNIK-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ
Ono {to je stvarno, nije {to se vidi!
Ponovo se ~uje prasak vrata koja se otvaraju i zatvaraju na promaji.
Devoj~ica se naglo okrene.
Samousluga je sablasno prazna. Kao na po~etku scene nema ni qudi ni
robe. Devoj~ica potr~i iz samousluge.
Dok tr~i ~uje se sablasan smeh Ve{tice koji se vi{estruko umno`ava.
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16. ULICA. Ekst. Dan.
Devoj~ica tr~i, klizaju}i se i sapli}u}i. Dojuri do ugla ulice i skrene u
bo~nu uli~icu. Tr~i wom, osvr}u}i se kao da be`i od nekog ko je goni. Sve
vreme ~uje sablasan smeh.
Dolazi do zgrade koja je tako|e ru{evinaima. Odgurne vrata koja s
treskom padnu, {to prestravi Devoj~icu. Odsko~i i nastavi da juri
izme|u poru{enih zidina ku}e. Na wu okolina deluje sablasno, kao da
juri kroz tunel ~iji kraj ne vidi i ~iju visinu samо nazire.
Sasvim daleko ugleda svetlo. Pojuri jo{ br`e.
[to god se vi{e pribli`ava to vi{e posr}e. Jedva se dokopa izlaza iz
zgrade и истрчи напоље.
17. TRG. Ekst. Prvi suton.
Devoj~ica stoji na trgu. Poku{ava da se bar malo zakloni iza stabla od
vetra koji re`e i ~iji je fijuk zlokoban. Korpu sa {ibicama spustila je
kraj sebe.
Prolazi DRUGI ^OVEK.
DEVOJ^ICA
[ibice... Jevtino.
^ovek zastane.
DRUGI ^OVEK
Daj mi jednu kutiju.
Niz ulicu dotr~i, klizaju}i se De~ak. Zaustavi se kod wih.
DE^AK
Bokte, {to su dobre {ibice. Ceo grad sam obi{ao,
nigde da ih na|em.
DRUGI ^OVEK
[ta? Nema ih!
DE^AK
Nigde! Spadoh s nogu jurcaju}i za wima.
DRUGI ^OVEK
Daj jo{ dve kutije.
Plati i ode.
DE^AK
Рекох ти, све је у маркетингу!
On grize komad hleba.
Uzmi pola. Ako nisi gadqiva.
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On otkine polovinu par~eta koje je grizao. Pru`i ga devoj~ici. Она га
халапљиво стави у уста.
DEVOJ^ICA
Хвала. Odakle, ti?
DE^AK
Ceo dan me jure grobqanci. Сасвим су помахнитали!
ДЕВОЈЧИЦА
Драго ми је што те нису ухватили.
ДЕЧАК
Не могу они мене никада да ухвате... Заправо, мислио
сам шта је с тобом. Да ли користиш онај мој систем за
загревање?
ДЕВОЈЧИЦА
Користим, стално.
ДЕЧАК
И, јел' помаже?
ДЕВОЈЧИЦА
Наравно... А, ти? Јел' ти макар мало кренуо посао?
ДЕЧАК
Ма, јесте, хвала богу! Најзад su poslepodne sahranili
jednog u mojoj parceli. Vojnik. Gruvali su po~asne
plotune. Imao је samo dvadeset jednu godinu – аl' je
klopa bila super! Grobqanci nisu smeli da pri|u,
obilazili su k'o gladni xukci.
Pogleda ukras koji devoj~ica ima na reveru kaputi}a.
DE^AK
[ta ti je to?
DEVOJ^ICA
Detelina sa ~etiri lista.
DE^AK
Vidim ja da je to detelina sa ~etiri lista. Ali {ta }e
ti?
DEVOJ^ICA
Poklonila mi je baka za deveti ro|endan.
DE^AK
A {to?
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DEVOJ^ICA
Ti ba{ ni{ta ne razume{! Da me prati sre}a.
DE^AK
Уbilo se kol'ko te prati.
Iz daqine se za~uje некаква тутњава. De~ak zgrabi devoj~icinu korpu.
DE^AK
Тенк! Bri{i za mnom... !
On potr~i prema zidu koji je na ivici trga. O~igledno da je u pitawu
ostatak zgrade koja je sru{ena.
Devoj~ica tr~i za wim. Kliza se. Padne. De~ak joj pomogne da ustane i
nanovo potr~e ka sru{enom zidu.
Тутњава тенка se sve vi{e pribli`ava.
De~ak i devoj~ica se dokopaju zida i sakriju iza wega.
DE^AK
Rekao sam ti da ve`e{ neke krpe oko nogu... Ниси баш
толика клинка, а да не би могла понешто и сама да
урадиш.
On skine {al koji ima oko vrata, pokida ga na dva dela i po~ne da ih
vezuje oko devoj~icinih cipela.
Тако. Сад ће бити добро.
Тенк se sve vi{e pribli`ava.
Kada неподношљива тутњава одјекне trgom, de~ak podigne prst kao
znak devoj~ici da ne govori.
Vidimo тенк како се приближава, пролази тргом и удаљава.
Када се тутњава довољно утиша и изгуби у даљини, Дечак да знак
Девојчици да сада може да говори.
DEVOJ^ICA
Чији је то тенк?
DE^AK
Немам појма. Али знам да кад год се он појави, људи
гину.
On proviri iznad ivice sru{enog zida. Osmotri trg koji je potpuno pust.
Okrene se devoj~ici i klimne glavom.
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DE^AK
Mo`emo да изађемо. Ja }u opet kod onog matorog.
Mo`da je zaboravio da sam danas ve} dva puta bio
kod wega.
ДЕВОЈЧИЦА
Чекај. Могу ли ја с тобом?
ДЕЧАК
Зашто?
ДЕВОЈЧИЦА
Можда бих могла... да ти помогнем?
ДЕЧАК
Ма, ајде, остави се тога. Сувишне је опасно за
девојчицу... Остани ту и чекај ме. Донећу неку клопу.
ДЕВОЈЧИЦА
Чувај се оних... гробљанаца.
ДЕЧАК
Мачји кашаљ. Ћао!
Ode niz trg.
Devoj~ica zaklowena delom zida, zapali {ibicu da bi ugrejala smrznute
prste. Kroz plamen {ibice ulazimu slede}u sekvencu.
18. PORED ZIDA. Ekst. Ve~e.
Devoj~ica dr`i palidrvce koje dogoreva do kraja. Ona se vra}a u
stvarnost. Sva se skupi od u`asa. Protrese glavom, pritisne o~ne kapke,
iako ne pla~e. Podigne korpu sa {ibicama i iza|e iz udubqewa.
Pratimo je kako bez ciqa luta ulicama, jer prolaznika vi{e nema.
Kome prodati {ibice?
19. RU[EVINA. Ekst. Ve~e.
De~ak izbezumqeno utr~ava u ru{evinu. Tri polurazru{ena zida.
Pani~no se okre}e kyda da umakne. Na{ao se u klopci. Potr~i do ugla dva
zida i zgrabi ciglu.
Za de~akom u ru{evinu utr~avaju grobqanci. Zaustave se na nekoliko
kora~aji od wega. Deluju pobedonosno.
GROBQANAC 1
I, {ta }e{ sad? Kako }e{ sad da zbri{e{?
DE^AK
Mo`da }u da odletim.
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Grobqanci prsnu u smeh.
GROBQANAC 2
Jebote, ovaj je zezator.
GROBQANAC 3
Misli da je pametan!
DE^AK
Ne mislim da sam pametan. Mislim da sam veoma
pametan! Pametnije od vas trojice zajedno.
GROBQANAC 2
Rekao sam vam... Misli{ da smo mi glupi.
DE^AK
Ne mislim. Vi jeste glupi. Sva trojica.
Grobqanci po|u prete}i ka wemu. De~ak podigne ruku u kojoj dr`i ciglu.
U tom trenutku za~uje se испаљивање тенковске гранате!
Sva ~etvorica de~aka zastanu. Napeto oslu{kuju детонацију која се
приближава.
De~ak se iznenada okreне oko sebe i hvata za ruku.
DE^AK
Au}!
Padne na poru{ene cigle. Na wegovo licu je bolna grimasa. Dr`i se za
levu ruku.
De~aci ga gledaju.
GROBQANAC 3
[ta mu je?
GROBQANAC 2
Folira!
Izme|u de~akovih prstiju po~iwe da curi krv. Grobqanci pojure ka
de~aku.
GROBQANAC 1
Pogodili su ga, bre.
^u~ne kraj de~aka.
GROBQANAC 1
Svuci vindjaknu!
Pomogne De~aku da svu~e rukav vindjakne. De~akova ko{uqa je krvava.
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Grobqanac 1 izvu~e skakavc i rase~e rukav De~akove ko{uqe. Vidi se
rana na delu izme|u ramena i lakta.
Grobqanac iz xepa izvu~e par~e krpe, koje je verovatno slu`ilo kao
mamramica. Po~ne da bri{e krv De~aku.
GROBQANAC 1
Шrapnel ti je pro{ao kroz mi{i}.
GROBQANAC 2
Trebalo je malo levo. Sutra bismo pokupili cve}e da
tvog groba.
DE^AK
Zeznuo si se. Meni ne bi imao ko da donese cve}e.
GROBQANAC 2
Doneli bismo ga mi.
DE^AK
Pa ga opet drpili.
GROBQANAC 2
[to da uvene na grobu?
GROBQANAC 3
Kako je mogao ovde da bude pogo|en? Potpuno smo
zakloweni...
GROBQANAC 1
Шрапнел se odbio o betonski stub.
DE^AK
To se zove riko{et, tupowo.
Grobqanac 3 ode do izaska iz ru{evine i drekne nekuda prema prostoru
no}i.
GROBQANAC 3.
Ua, govnari..!
Iz daqine odjekne rafal. Grobqanac 3 uvu~e glavu u ramena i pobegne ka
ostalima.
GROBQANAC 3
Samo sam se zezao!
Po{to zavije ruku De~aku, Grobqanac 1 pomogne mu da navu~e vindjaknu.
Skine {al koji Grobqanac 2 ima oko vrata i ve`e ga de~aku tako da ovaj
mo`e tu da stavi ruku.
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GROBQANAC 1
Idi u bolnicu.
DE^AK
A ti }e{ da brine{ o мојој браћи?... И, о оној девојци?
ГРОБЉАНАЦ
Опа, сад имаш и девојку? Зна шта: ти ћеш у овом рату
најебати, гарант!
GROBQANAC 2
Ako te sutra vidimo u na{oj parceli, odra}emo te!
Krenu, ali zastanu na izlasku iz ru{evine. Sva trojica ga pogledaju i
mahnu mu.
GROBQANAC 3
Stvarno je serowa!
Odu.
20. ULICA ISPRED RU[EVINE. Ekst. Ve~e.
Devoj~ica dolazi iza ugla i zaustavqa se ispred ru{evine. Osvr}e se i
shvata da je na~inila ceo krug kroz grad i ponovo se na{la pred
sru{enom ku}om.
Ulazi u re{evinu. Kao {to smo ve} videli, osim starog {poreta na drva,
nema ni~ega. Na otvorima za prozore nema ragastova ni prozorskih
okana, nema vrata izme|u prostorija, nikakvog, makar i raskomadanog
name{ta-ja. Samo ''goli'' zidovi.
Devoj~ica se {}u}uri u jednom uglu. Zapali palidrvce poku{avaju}i da
se zagreje na malenom plamenu. Naravno da je to ponovo nemogu}e.
Ali, plami~ak {ibice osvetqava ram i sliku koji su dopola zatrpani
{utom. Na ramu je razbijeno staklo.
Devoj~ica podigne ram, obri{e pra{inu sa slike, otrev{i je o kaputi}.
Zapali novo palidrvce kako bi obasjala lik osobe na slici. Vidi da se
na slici nalazi Војник-Девојчицин отац u vojnoj uniformi. Sme{ka se.
Kao da vidi starog poznanika i kao da je on `iv pred wom, i ona се
осмехне.
Stavi sliku na kolena, uzme novo palidrvce, pali ga na plamenu onog koje
dogoreva, poku{ava da se zagreje posmatraju}i sliku.
21. RU[EVINA. Ent. Ve~e.
U ruci devoj~ice dogoreva palidrvce {ibice. Ona ga gasi, odbaciv{i ga
od sebe. Pogleda prema nebu sa koga po~iwe da veje sneg.
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22. PO^ETAK ULICE. Ekst. Вече.
Na po~etku ulice u kojoj se nalazi ru{evina, koja je poslu`ila Devoj~ici
kao skloni{te, stoji Војник-Девојчицин отац. Wegov ogrta~ je
prekriven snegom, pa deluje kao da je beo. Podse}a na spomenik.
23. RU[EVINA. Ent. Вече.
Devoj~ica je zgr~ena u uglu. Potpuno je prekrivena snegom, dok joj izme|u
dva prsta dogoreva {ibica. Spava.
24. ЕНТ. РУШЕВИНА. Ноћ.
Крај Девојчице која је склопила очи, стоји Дечак. У руци држи букет
свежег цвећа!
ДЕЧАК
Хеј, пробуди се... Чујеш ли шта ти кажем, пробуди
се!... Девојчице, нисмо се тако договорили, не можеш
сада да спаваш када сам ти донео свеже цвеће, и
када ми је кренуо посао!... Сада ће све да буде боље,
све ће бити много боље, имаћемо шта да једемо,
имаћемо шта да обучемо и... и... ускоро ће пролеће,
хеј! ... Чујеш ли ти мене?... Не мислиш, ваљда, да ми
сада умреш?... Умиру други, а за нас то је посао,
бизнис, хеј!... Тек сам те упознао, не знам ни како се
зовеш... Слушај: нема више о чему да бринемо, ни
гробљанци ме више неће прогањати!... Отвори очи,
јебо те!... Лагао сам те, хеј, девојчице са шибицама –
ја не могу више сам да се вучем кроз ово срање!...
Молим те, погледај ме!... Хеј, девојчице?... Нећеш?...
У реду. Нека ти буде... Ево, лећи ћу онда и ја поред
тебе и заспаћу.... Спаваћемо заједно... Имам и ја
душу. И ја сам се уморио... Јесам, бога ми... Јесам.
Дефинитивно.
Дечак се спусти крај промрзле Девојчице. Леже једно поред другога,
али – само из његових уста излази дах!
25. ISPRED RU[EVINE. Ekst. Praskozorje.
Војник-Девојчицин отац, чије је војничко шаторско крило potpuno
prekriven snegom, pa je otuda sasvim beo, lagano sti`e dо ru{evine.
Wegov silazak sa kowa vidimo kroz okular snajperske pu{ke.
Војник-Девојчицин отац zastaje na ulazu u ru{evinu.
Његова леђа vidimo u preseku kordinata snajperkosg okulara.
Војник-Девојчицин отац уђе у рушевину.
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26. RU[EVINA. Ent. Praskozorje.
Војник-Девојчицин отац ulazi u ru{evinu. Pro|e kroz prvu, u|e u
susednu prostoriju i u tre}oj, u uglu, vidi Дevoj~icu и Дечака како леже
једно поред другога, прекривени снегом који непрестано пада.
Војник-Девојчицин отац им приђе.
U devoj~icinoj ruci ugleda otvorenu kutiju u kojoj su jo{ dva palidrvca.
Kraj we praznu korpu u kojoj su bile {ibice. U krilu vidi svoju sliku.
Војник-Девојчицин отац klekne kraj Дevoj~ice, laganim pokretima
otrese sneg sa we.
Дечак који лежи поред ње, промрзао и готово полумртав, наједном
се тргне!
ДЕЧАК
Ко си ти? Не дирај је, чујеш ли!
Devoj~icine obrve su sle|ene, usne pomodrele. O~igledno je da se
devoj~ica tokom no}i smrzla.
Војник-Девојчицин отац, ~u~ne na weno mesto, obgrli је sa obe ruke, kao
da ho}e da je zagreje, i tako ostane nepomi~an. Дечак се усправи,
спреман да се обрачуна са овим ''незнанцем'', кад... и он запази
сличност особе са слике која је била у Девојчицином крилу и
Војника-Девојчициног оца! Подигне слику и гледа је.
ДЕЧАК
Зашто си закаснио?... Хеј, јеси ли глув? Питам те: где
си био до сада? Зашто си закаснио?!
Видимо леђа Војника-Девојчициног оца у пресеку снајперског
окулара! Одјекне пригушени пуцањ, а на његовим леђима појави се
крвава мрља, која се шири. Војник-Девојчицин отац се незнатно
тргне, а истог трена, Девојчицини капци затрепере, почне да дише, а
из њених уста почне да излази дах, који се леди у ваздуху. Њено
лице поново добије боју.
ВОЈНИК-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ
Нисам закаснио.
ДЕЧАК
Жива је... !
ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ подигне Девојчицу и стави је у Дечакове руке.
ВОЈНИК-ДЕВОЈЧИЦИН ОТАЦ
Води је одавде... Одмах!
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Дечак са Девојчицом у рукама, која га обгрли око врата, помало
неодлучно крене ка излазу из рушевине, осврчући се према
Војнику-Девојчицином оцу, који се полако спусти на земљу и
последњом снагом наслони на једну срушену греду.
Идите... идите... идите.
Дечак се Девојчицом у рукама дође до полусрушених врата. Застане
и још једном се осврне према Војнику-Девојчицином оцу, који
умире... а онда одлучно шутне врата ногом, која с треском падну на
земљу. Затим Дечак и Девојчица са шибицама, закораче у неку
чудну, божанску светлост која кроз срушена врата обасја цео кадар!
27. БАЛСКА ДВОРАНА. ЕНТ. СТУДИО.
Klasi~na balska dvorana, kakva se obi~no vidi u filmovima. U sredini
igraju mladi. Unaokolo starije osobe. Svi su u frakovima, balskim
haqinama itd. Kamera se zadr`ava na Devojci, koja u fizionomiji ima
ne{to oд Devoj~ice.
Kao ukras na balskoj haqini ima bro{ sa ~etiri lista deteline.
Netremice gleda prema Мladi}u koji je свечано обучен, а који у
физиономији подсећа на Дечака. Девојку видимо из визуре Младића.
On stoji na suprotnoj strani odaje. Младић lagano krene prema Devojci.
Parovi, koji igraju, uklawaju se kako bi on pro{ao. Младић pri|e
devojci.
Dok joj prilazi Devojka ne skida pogled sa wega.
Младић se zaustavi pred wom.
Младић ispru`i desnu ruku, devojka polo`i svoju na wegovu.
28. КУЋА. ЕНТЕРИЈЕР. ВЕЧЕ.
Амбијент из предшпице. Девојчица која само што није заспала,
ухвати мајку за руку.
DEVOJ^ICA
Мама, вi{e mi nije hladno.
MATI
Vi{e ti nikada ne}e biti hladno, срећо моја. А, сада,
спавај...
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29. БАЛСКА ДВОРАНА. ЕНТ. СТУДИО.
Pre|u nekoliko kora~aji i po~nu da igraju.
Младић и Девојка иgraju sjajno. Reklo bi se da lebde na nekoliko
сантиметара iznad parketa.
МЛАДИЋ (Peva)
Znao sam postoji{ negde,
u zenitu neke no}i,
k'o molitva, kao ~e`wa,
kao qubav {to }e do}i.
Ja bogova drugih nemam
odavno sam rek'o sebi.
Ali od ve~eras samo,
moli}u se samo tebi!
DEVOJKA (Peva)
Rekla sam ti: ne igraj se,
nemogu}e mi ne tra`i
tvoje igre nisu moje,
ne verujem tvojoj la`i.
МЛАДИЋ (Peva)
Poklawam ti svoje nade,
plavo nebo u svanu}e,
svoju qubav, svoje srce,
poklawam ti nemogu}e!
30. ОДЈАВНА ШПИЦА.

