Срђан Сиђа Живковић
ВОЋНА САЛАТА
Воћна представа
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Улоге
Кувар
Стражар
Лимун
Цвекла
Поморанџа 1
Поморанџа 2
Јабука 1
Јабука 2
Банана 1
Банана 2
Ако неко жели да убаци још неко воће у ову салату
– само нека изволи. Има места.
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КУВАР*
Сваки занат злата вреди
да се нико не увреди
мој је занат ипак најбољи
Нисам лекар, јер сам пекар
Нисам чувар јер сам кувар
Кухиња је моја кућица
Торте правим ја од воћа
И салате од поврћа
Наука је све то посебна
Пиле печем чорбу кувам
Добар ручак за час смувам
Зато јесам мајстор најбољи
*на тему Дворжакове Хумореске
Улази стражар. Одмах је видљиво: са неког
богатог двора.
СТРАЖАР
Бата Пљеско, бата Пљеско, јеси ли...
КУВАР ДРАГИША
Стоп! Нисам ја за тебе бата Пљеско. Ако су моје
пљескавице, направљене са много тајни, најбоље и
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ако јесу мој заштитни знак то не значи да могу да
дозволим да оне буду и мој надимак. Ја одлично
спремам и бечку шницлу, Пекиншку патку, руску
салату, лесковачку мућкалицу па ме нико не зове
бата мућкалице, бата патко...
СТРАЖАР
Слушај ти Пљеско...
КУВАР ДРАГИША
Стоп! Ја знам да твој стражарски мозак не може за
кратко време да прими толико информација али
сачекај да завршим. Дозвољаваћу ти да ми се
обраћаш са високо поштовани, високо цењени
мајсторе шерпи и тигања, најбољи кувару
Драгишо, чије име обилази кухиње свих дворова
света а мирис твоје кухиње допире до...
СТРАЖАР (вади мач)
А сад? Хоће ли ти ово помоћи да умукнеш и да ме
саслушаш?
КУВАР ДРАГИША
О, да, то ће ми бити велика помоћ. Па ја сам се
само шалио. Па ти знаш да ме сви зову бата
Пљеска. Цео двор, сви стражари, гувернанте, па и
сам краљ често има обичај да каже: Бата Пљеско,
спреми ми ону...
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СТРАЖАР
Краљ ме и шаље!
КУВАР ДРАГИША
О, то је дивно. Шта жели његово величанство да
му кувар Драгиша што би се рекло бата Пљеско
припреми... да ли можда...
СТРАЖАР
Тишина!
КУВАР ДРАГИША
Тишина. Тишина. Ја ћутим. Ти ћутиш. Сви ћуте.
Тишина.
СТРАЖАР
Краљ је ноћас имао напорну ноћ. Са министром
одбране и министром здравља је целе ноћи
решавао важна државна питања.
КУВАР ДРАГИША
И сада га боли глава?
СТРАЖАР
Да и сад га боли глава.
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Што му није први пут. И он би сада попио воћни
сок да залечи своју мудру краљевску главу?!
СТРАЖАР
Није твоје бедни држачу шерпи и лонаца да
просуђујеш о томе колико наш краљ остаје будан
ноћу. Питање је шта му можеш понудити као лек?
Као лек?! Бата Пљеска би могао бити министар
здравља колико пута је само лечио мамурлук...
СТРАЖАР
Мамурлук?
КУВАР ДРАГИША
Пардон. Ноћно решавање државних питања. Да ли
би комбинацијом сокова из свеже поморанџе,
јабуке, банане, лимуна, било задовољно наше
краљевско величанство?
СТРАЖАР
Не знам. Морам прво ја да пробам.То јест прво ти
па ја. Па краљ.
КУВАР ДРАГИША
Одмах ће бата Пљеско да вам сипа ту дивну
витаминску бомбу.
(док сипа из бокала, проба и даје стражару, пева)
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*на тему La Traviata- Brindisi
Сад пијмо нек чаша се блиста у руци
У срцу нек пламти од сока жар
Јер сокић од цеђеног воћа
Је здравље и посебан чар
Помооранџа и јабука
А може и која банана
Ананас и лимунчић
Најбоља хра а на
Сад пијмо нек ужива краљ и ми с њиме
Стражари и кувари гладни
Сви министри паметне главе и с њима
С њима кувари јадни
СТРАЖАР СТРАШКО
(који је до тада успешно испробавао сок)
Стооооп!
(спушта сок и поново вади мач)
Ко је гладан и јадан?
КУВАР ДРАГИША
Страшко, стражарчићу, па то је било због риме.
СТРАЖАР
Не ваља ти сок. Краљ хоће воћну салату!
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КУВАР ДРАГИША
Неће сок?
Неће сок.
КУВАР ДРАГИША
Краљ неће сок?
СТРАЖАР
Краљ неће сок.
КУВАР ДРАГИША
Добро. Ако је тако онда ћемо да направимо воћну
салату.
СТРАЖАР
Па прави је. Хитно.
КУВАР ДРАГИША
Хоћу, хоћу ал нисам при воћу.
СТРАЖАР
Немаш воће. Трчи да обереш воћњак.
КУВАР ДРАГИША
Идем, идем...
И стражар Страшко под претњом мача истерује
кувара Драгишу у воћњак.
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Улазе уз Радецки марш две јабуке, две банане, две
поморанџе.
ПОМОРАНЏА
Прочуло се по двору нашему
Да је краљу потреба за нама
Ми смо зна се лек најважнији
Сваког јутра лек смо свима вама
СВИ
Певају песму (на мелодију Лабудово језеро)
О, сад се прочуло баш то све што
је краљу потребно
да, њему требам ја и у кус на
баш воћна салата
јер ми смо баш за то од Бога и створени
Да здрави буду сви и весели
Ви та ми не ми дајемо људима
чудесним чудима стварамо новији
срећнији свет
ПОМОРАНЏА 1
Једва чекам да витамини од којих сам ја створена
прођу кроз краљевско грло.
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БАНАНА 1
Ох, и ја. Да вам се представим. Ја сам Муса
акумината.
БАНАНА 2
А ја сам Муса Балбиниана.
БАНАНА 1
Мислим да бисмо ми требали да будемо главни
састојак воћне салате.
БАНАНА 2
Неки народи дрво на коме ми растемо зову рајско
дрво.
БАНАНА 1
Зато је сасвим природно да ми будемо...
ЈАБУКА 1
Ехе хеј госпође банане! Зар није јабука рајско воће?
Зар се на овој планети као прво воће не помиње
јабука?
ЈАБУКА 2
Ми смо симбол љубави, пожуде...
ПОМОРАНЏА 2
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Доста више паметнице моје. Наш задатак је да
краљу вратимо снагу. Размишљајте о томе да ли нас
је довољно. Да ли у помоћ да позовоме једнога
господина Кивија, госпођу Вишњу. Шта мислиш
партнеру?
ЛИМУН
Ја...ја...овај...ја не бих да идем у воћну салату...
СВИ
Шта кажеш? Зашто?
ЛИМУН
Ја...овај...ја
ПОМОРАНЏА 1
Причај већ једном у чему је проблем.
ЛИМУН
Па лимун и није обавезан у воћној салати...
ЈАБУКА 1
Није, слажемо се, али је лепо воћну салату прелити
лимуновим соком.
БАНАНА 1
Али колико видимо то није разлог... причај о чему
се ради...
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ЛИМУН
Ја...ја сам се заљубио.
СВИ
Шта?
Тишина збуњеног воћа. А потом смех.
ЈАБУКА 2
У кога си се заљубио витамина ти?
ЛИМУН
У цвеклу.
СВИ
У цвеклу?
ЛИМУН
Да. Тако је дивна, црвена,
антианемијска, антиканцерогена

антибактеријска,

ЈАБУКА 1
Охо хо госпон лимун па и ја сам таква па нисте
заљубљени у мене.
ЛИМУН
Она је румена
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ЈАБУКА 1
И ја сам румена
ЈАБУКА 2
И ја сам
ЛИМУН
Она је лепа
ЈАБУКА 1
Охо, ово је већ увреда за мене. Ја нисам лепа.
ЛИМУН
На мелодију Кармен
Ја сам заљубљен лимун
Изгубљен лимун
Имам свој мали свет
У мом маленом срцу
Црвена цвекла
Оцену има пет
Улази госпођа Цвекла. Остало воће се повлачи.
ЦВЕКЛА
Тужан си?
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ЛИМУН
Тугујем.
Мислила сам да наша љубав доноси осмех а не
тугу.
ЛИМУН
Цвекло моја, ти знаш да те ја волим. Ти знаш да сам
ја створен да људима дајем витамине.
ЦВЕКЛА
Па у чему је проблем?
ЛИМУН
Краљ тражи хитно воћну салату. Са лимуновим
соком.
ЦВЕКЛА
Па зар ниси срећан?
ЛИМУН
Срећан. Али то значи да остављам тебе.
ЦВЕКЛА
Аух да. То је баш проблем.
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Хоћу да оздравим краља али не могу да одем од
тебе.
ЛИМУН И ЦВЕКЛА
На тему Spanish Romance
Љубав је најлепша песма и осећај
Који те води у свемир међ звездице
Сачувај осмех тај сачувај тај трен за
Сате кад нестаће осећај леп
ЦВЕКЛА
Имам идеју!
ЛИМУН
Идеју? Какву идеју имаш.
ЦВЕКЛА
Цвекла је најздравије поврће.
ЛИМУН
Јесте. Па?
ЦВЕКЛА
Може да иде у воћну салату.
ЛИМУН
Али ти си поврће.
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ЦВЕКЛА
Али сам најздравије поврће. Идем са вама у воћну
салату и бићемо заједно.
Улазе кувар Драгиша и стражар.
КУВАР ДРАГИША
Одлична идеја госпођо Цвекло. Ти ћеш да улепшаш
моју воћну салату.
ЦВЕКЛА
Ето видиш шта каже бата Пљеско.
КУВАР
Нисам ја бата Пљеско.
ЦВЕКЛА
Пардон кувар Драгиша
СТРАЖАР
А вас двоје ћете заувек бити заједно.
Улази остало воће.
СВИ
Па то је генијална идеја. Хајде да пожуримо да
краљ не чека.
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ЛИМУН
Ако је тако онда идемо у воћну салату.
А онда су сви запевали на музику мелодије
Мађарска игра број 5.
КУВАР
Наш је краљ огладнео сад
СТРАЖАР
Дајте брзо воћни салат
БАНАНА
Витамине дајмо му сад
ЈАБУКА
Из јабуке
ПОМОРАНЏА
Наранџе
ЦВЕКЛА
Цвекле
ЛИМУН
и Лимуна
СВИ
нека буде здрав
СВИ
Дајмо оно најбоље од нас
Будимо ми свима увек спас
Дал је обичан човек или цар
Ми смо ту да будемо му дар
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ЦВЕКЛА
Ето видите како смо срећни и како је лепо чинити
другима.
ЛИМУН
Кад поклониш себе другоме не треба ти захвалност.
ПОМОРАНЏА 1
Чиниш то из љубави.
ЈАБУКА 1
Довољно је да ти срце буде велико.
БАНАНА 1
Испуњено.
СВИ
Волимо се и дајмо најбоље од себе другима.
Сви играју на музику кан-кан.
КРАЈ
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