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Лица:
Тоза
Јуца

ТОЗА: Једном смо тако, као ја и ти сад, седели 
Ханс Кристијан и ја���

ЈУЦА: Ханс Кристијан Андерсен?
ТОЗА: Који други?
ЈУЦА: Лажеш!
ТОЗА: Не лажем!
(Ућути.)
ЈУЦА: Причај даље���
ТОЗА: Нећу��� Кажеш да лажем���
ЈУЦА: Не лажеш��� Причај!
ТОЗА: Једном смо тако, поред мора седели 

Ханс Кристијан Андерсен и ја и писали  
бајке�
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ЈУЦА: Лажеш���
ТОЗА: Не лажем��� Напише Андерсен једну бај-

ку, дуне ветар и не одува је, напишем ја једну 
бајку, дуне ветар и одува је�

ЈУЦА: Баш лажеш���
ТОЗА: Не лажем��� Напише Андерсен другу 

бајку, дуне ветар и не одува је, напишем ја 
другу бајку, дуне ветар и одува је�

ЈУЦА: Лажеш���
ТОЗА: Не лажем��� Напише Андерсен трећу 

бајку, дуне ветар и не одува је, напишем ја 
трећу бајку, дуне ветар и одува је�

ЈУЦА: Лажеш���
TОЗА: Не лажем��� Како неку бајку напише 

Андерсен, дуне ветар и не одува је, а како 
неку бајку ја напишем, дуне ветар и одува је�

ЈУЦА: Е, баш лажеш�
ТОЗА: Е, баш не лажем��� Погледам ја најзад 

Андерсена и питам: „Какав је то ветар?“ 
А Андерсен погледа мене и каже: „Какав 
ветар?“

ЈУЦА: Како само лажеш!
ТОЗА: Уопште не лажем��� Затим је, да знаш, 

Ханс Кристијан Андерсен почео да скупља 
своје бајке, а како их је било много, помогао 
сам му да их понесе�
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ЈУЦА: Лажеш���
ТОЗА: Не лажем��� Неке од његових бајки 

носим још увек�
ЈУЦА: Можда и не лажеш���
ТОЗА: Не лажем��� И не само ја, чини ми се да 

нема човека на земаљској кугли који није 
такође помогао Хансу Кристијану Андерсе-
ну и понео бар једну његову бајку�

ЈУЦА: Заиста не лажеш��� И ја носим неку њего-
ву бајку��� И не само једну���



14

Лица:
Тоза
Мама

(Тоза љуљушка дечја колица. Чује се бебеће 
гукање.)

ТОЗА: А сад ћемо да направимо нешто сме- 
шно��� Нешто да се беба смеје���
(Беба гуче, одобрава.)

ТОЗА (Виче): Мама! Мама!
(Појави се мама с хигијенским рукавицама 
на рукама.)

МАМА: Немој сваки час да ме зивкаш��� Шта 
је сад?

ТОЗА: Мама��� Шта радимо кад се сир усмрди?
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МАМА: Како шта? Бацимо га!
(Оде. Тоза љуљушка колица.)

ТОЗА: Мама!
МАМА (Off): Шта је?
ТОЗА: Бацио сам!
МАМА (Off): Добро���

(Тоза прави паузу, љуљушка колица.)
ТОЗА: Сад ћемо опет да направимо нешто сме-

шно… Много смешно… Да се беба смеје… 
Мама!
(Појави се мама, већ нервозна.)

МАМА: Шта је сад опет? Радим!
ТОЗА: Мама… А шта радимо… кад се усмрди 

виршла?
МАМА: Како шта? Па бацимо је!

(Оде. Тоза прави паузу.)
ТОЗА: Мама!
МАМА (Off): Шта је?
ТОЗА: Бацио сам…
МАМА (Off): Добро…

(Тоза љуљушка колица. Помирише бебу, 
запушава нос.)

ТОЗА: А сад ће да буде смешно! Сад ће да буде 
баш смешно! Да се беба смеје, смеје… (Виче) 
Мама!
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МАМА (Off): Шта је?
ТОЗА: А шта радимо…
МАМА (Off, љутито): Кажи већ једном шта је!
ТОЗА (Невино): Знам да радиш… Само да 

питам… Мама, а шта радимо кад се беба 
усмрди?
(Мама долеће, избезумљена.)

МАМА: Да се ниси усудио!
(Затекне је идиличан призор: Тоза љуљушка 
бепче, а из колица се чује милозвучан бебећи 
смех. Заразан.)
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Лица:
Тоза
Јуца

ТОЗА: Једном смо Душан Радовић и ја ишли у 
Зоолошки врт���

ЈУЦА: Ко?
ТОЗА: Душан Радовић и ја!
ЈУЦА: Ти и Душан Радовић? Ала лажеш!
ТОЗА: Не лажем���
ЈУЦА: Лажеш! И шта ће Душан Радовић у Зоо-

лошком врту и још с тобом?
ТОЗА: Како шта ће?! Па да чита лавовима своју 

песму! Већ издалека почео је да дозива лаво-
ве: „Лавови! Хеј, лавови!“

ЈУЦА: Ала лажеш���
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ТОЗА: Не лажем��� А лавови кажу: „Шта је?“ А 
Душан Радовић каже: „Како ’шта је’? Дошао 
сам да вам читам песму!“ „Какву песму?“, 
кажу мрзовољно лавови�

ЈУЦА: Што „мрзовољно“?
ТОЗА: Ма, стално долазе некакви песници да 

им читају своје песме, па им досадило!
ЈУЦА: Е, како лажеш!
ТОЗА: Истину ти кажем! Дојадили лавовима 

песници� Зато и питају: „Какву песму?“ „О 
лавовима“, каже мрзовољно и Душан Радо-
вић� „О лавовима?“, кажу већ мање мрзовољ-
но лавови� „Може!“ „Био једном један лав���“, 
каже Душан Радовић� „Није лоше���“, кажу 
лавови� „А какав лав?“, питају знатижељно� 
„Страшан лав! Нарогушен и љут сав!“, каже 
Душан Радовић� „Охо-хо! Све боље!“, кажу 
већ расположеније лавови�

ЈУЦА: Како само лажеш���
ТОЗА: Не лажем��� „Ишао је на три ноге, гле-

дао је на три ока, слушао је на три ува���“, 
каже Душан Радовић� „Охо-хо! Прави лав!“, 
кажу већ одушевљено лавови� „Зуби оштри, 
поглед зао, тај за милост није знао���“, каже 
одушевљено и Душан Радовић� „Прави, пра-
ви лав!“, кажу још одушевљеније лавови� 
„Док га Брана једног дана није гумом избри-
сао���“, каже Душан Радовић�
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(Тоза ућути.)
ЈУЦА: И? Шта је онда било?
ТОЗА: Ништа��� Само су лавови почели да плачу�
ЈУЦА: Зашто да плачу?
ТОЗА: То их је и Душан Радовић питао� „Шта, 

не ваља песма?“ А лавови су јецали и говори-
ли: „Ва���ва���ваља���“ „А зашто онда плачете?“, 
рекао је Душан Радовић� „А зашто тај Бра-
на��� да избрише��� тако страшног��� тако наро-
гушеног, тако лепог лава?“, рекли су лавови 
и заплакали неутешно�

ЈУЦА: И?
ТОЗА: И онда је и Душан Радовић пустио 

сузу, можда једну, или две, и рекао: „Немој-
те више да плачете���“ И онда су лавови поче-
ли да бришу сузе и рекли: „Нећемо��� А ни ти 
више немој да пишеш тако страшне песме���“ 
„Добро, нећу“, рекао је Душан Радовић и 
кренуо ка излазу из Зоолошког врта�

ЈУЦА: И?
ТОЗА: А лавови су викали за њим: „И немој 

више да нам долазиш с тако тужним песма-
ма���“ „Нећу“, рекао је опет Душан Радовић�

ЈУЦА: И?
ТОЗА: Шта „и“? Па више није код њих ни дола-

зио!
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Лица:
Тоза
Наставница
Директор школе 

(Наставница стреља погледом Тозу, који се 
прави невешт.)

НАСТАВНИЦА: Нешто ми се ти то много 
правиш паметан, Тозо! Откад си ти то тако 
паметан?

ТОЗА: Одувек�
(Чује се кикот разреда.)

НАСТАВНИЦА: Одувек?
ТОЗА: Ја нисам постао паметан, као друга 

деца, постепено – у првом разреду мало, у 
другом мало више, у трећем још више� Ја сам 
се родио паметан!
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(Кикот и церекање разреда.)
ТОЗА: Ја сам се родио не само као паметан, 

него као најпаметнији! Ја сам био најпамет-
нија беба у породилишту!
(Наставница гледа збуњено Тозу. Он не 
дозвољава да га прекида, наставља озбиљ-
но, темељно.)

ТОЗА: Једна беба је тамо у том породилишту 
знала да каже само: „А!“ Само: „АаааАА-
Ааа���“ А једна друга, па та је знала да каже 
само: „Е!“ Само једно: „ЕееееееЕе!“ Ништа 
више! А једна трећа само: „И!“ Само јед-
но танко, издужено: „ИииииИИИИИии-
ии!“ А једна четврта, па та је знала само да 
каже: „У!“ Само једно хуктаво: „УуууУУУУ!“ 
Ништа друго� Само: „Уууу!“ А пета само: 
„ООО!“ Само „ОооОООооо!“
(Кикот, смех с једне и друге стране. Настав-
ница забезекнуто гледа Тозу.)

ТОЗА: А ја��� Ја сам још тад, у том породилишту, 
знао да кажем: „АААААаа–еЕЕееееЕЕ–иии-
иИИИИИии–ооОООоо–ууУУууууу!“ Ја сам 
био тамо најпаметнија беба, зато сам и знао 
да кажем: „Ааааеееееиииииииооооуууу!“
(Смех заглушујући. Одједном, збуњен, улази 
директор школе. Нагло тишина.)
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ДИРЕКТОР: Каква је то ларма?
НАСТАВНИЦА: Ах, добро да сте дошли, 

господине директоре� Ово морате да чује-
те! Ово никако не смете да пропустите!
(Погледа умилно Тозу.)

НАСТАВНИЦА: Господине Тозо, да ли бисте 
били тако љубазни да поновите своју причу?

ТОЗА: Како да не! То је заиста поучна прича и 
добро је чути је још једном���
(Поклони се, као у позоришту, можда и пона-
вља целу причу, али то би за нас већ било 
превише.)


