СРЂАН СИЂА ЖИВКОВИЋ

МАСКЕНБАЛ
-луткарска представа-
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Шума, обична. Пањеви, жбунови. Она шума у којој живе свакакве
животиње. Из једног жбуна промаља своју главицу зека, као да тражи
неког и пева
ЗЕКА
Чиме да се играм све је исто сваки дан
Шаргарепа, купус и мој мали тесни стан
Бар да имам радио ил` ТеВе екран
Животињски дан је досадан
На опрезу ходам јер ме гледа лисица
Ја сам јој и храна и понекад игрица
Ни остале звери нису мени неки фан
Зечији је живот досадан
Певајући саплете се о нешто. Загледа мало боље. Па то меда спава.
ЗЕКА
Хеј, па ово меда спава! Медо, медице, буди се. Хајде да се
играмо. Медице. Свануло је. Медице. Дошло је пролеће. Устај.
Кад види да од медведовог буђења нема ништа почиње да
имитира осу. Ззззззззз! Медо, устај! Медведчино устај! Ништа.
Овај није нормалан. Он може да спава до сутра. Пардон до лета.
Мед! Мед! Пуно меда! Пуно меда за меду!... Ма јок. Јуху! Да ли
сваки меда мора да преспава зиму!? Овај мој прикан изгледа да
мора. Медооооо, хајде да се играмо. Људииии, хоће ли неко да се
игра? Животиње, звери, крзнаши, перјаши и остали нашиии, да
ли хоће неко да се игра?
ЛИЈА
Ох, како сте љубезни мој зекане. Кад год вас видим ја се
обрадујем и помислим: како је лепа грађа тела малог зекана. А
тек како је укусна. Хи, хи, хи. Али шалу на страну. Чујем да
хоћете да се играте?
ЗЕКА
Да, мадам Лијо. Али не бих се ја играо са вама без гомиле
другара. Мислим да бисте ме ви веома радо појели.
ЛИЈА
Ја вас, лепи и поштовани зекане? Не, ја прихватам ваш позив за
игру. Иначе сам ручала мало пре.

ЗЕКА
Да, ја бих да се играм али ни сам не знам шта. Само хоћу да
престанем да се досађујем. Имати ли ви поштована Лијо неку
игру у виду? Карте, домине, жмурке, јурке, између две ватре...
ЛИЈА
Хм...жмурке!? занимљива идеја. Ти се зеко, сакријеш. Ја те
тражим, тражим, тражим и пронађем. И онда си мој.
ЗЕКА
Твој?
ЛИЈА
Мој.
ЗЕКА
У ствари, не играју ми се жмурке. Ваљда постоји још нека игра...
ЛИЈА
На пример фоте.
ЗЕКА
Фоте? Како ти и ја да играмо фоте?
ЛИЈА
Просто. Ова фота, ова фота, ова фота нека уђе у лонац са топлом
водом. И ти извучеш ту фоту и уђеш у лонац...
ЗЕКА
Није ми више до играња. Ћао, одох ја да се досађујем.
И јадан зека, схвативши шта му се спрема одјури главом без обзира.
Лија, која се у свим бајкама дефинише као лукава лија, потрча за њим.
ЛИЈА
Стани зекане! Смислићемо нову игру.
Али јадни зекан већ је био далеко. Лукава лија тужно седа на пањ
размишљајући о свом ручку.
Баш бих се играла са неким. Зашто све бајке кажу да сам лукава
лија кад нисам успела да преварим једног малог глупастог зеца.
Хоћу да се играм. Хоћу да се играм.
ВУК
О, лепа дамо, најлепша животињо међу зверима наших брда и
шума. Потребно вам је друштво за игру? Јесте ли говорили о
валцеру?
ЛИЈА
Е баш ми не треба вук данас.
ВУК
Верујте ми лепа госпо, оваквог плесача дуго нисте видели.
Музика молим један валцер.

Из офа се чује добар, рецимо Штраусов валцер „На лепом плавом
Дунаву“. И наш вучко плеше. Двадесетак секунди.
А сада молим танго!... и на крају један брзи рокенрол...
ЛИЈА
Ништа вуче од тебе кад не знаш српски моравац.
ВУК
Ја не знам? Ди ди ди ди...Хоп, хоп, хајде лијо. Хајде.
ЛИЈА
Не знам ја то. Ја само репујем.
ВУК
О, па то ми је омиљен плес.
И креће реп музика. Вучко репује као да је Фифти Цент а мадмоазел
Лија која му се полако прикључује ништа лошије.
Снежана ставила црвену капу
Па је за ручак појела ловца
Седам патуљка опљачка дворац
Јер им за покер нестало новца
Каква збрка
Маћеха злобна, јабуке једе,
Отровне неке, а неке здраве
Злочести вук и његов син
Од цигли кућу за прасад праве
Каква збрка
А та три брата већ скоро свиње
Патуљке мале на двобој зову
Плашљивог зеца за главног суца
За помоћника поспану сову
Каква збрка
Принц Пепељугу воли до неба
Бар тако каже а расте му нос
Срећом Пинокио нашао ципелу
Да више сирома не иде бос
Каква збрка
Каква би песма била без вила
поспале јадне хрчу до бола

Трнова ружица и маћеха јој
флашерду вина пију по пола
Каква збрка
Можда је све то овако било
можда и није ђаво ће знати
можда је писце зезнула штампа
време је да ова песма се скрати
Каква збрка
ВУК
О, баш сам огладнео од овог реповања.
ЛИЈА
Хоћеш да ти испржим јаја?
ВУК
Ха, ха, лукава лијо, зар мислиш да је то довољно једном вуку?
ЛИЈА
Па ја нисам пуно упућена у то шта ви вукови волите да једете?
ВУК
Да једемо? Шта ја волим да једем? Па ја лично чекам она три
прасета да ми се попну на тањир. Био бих можда задовољан и са
седам јарића. Мада су овчице онако слатке, слатке, укусне... Али
ми вукови највише волимо да једемо – лисице.
И злочести вук потрча ка лији да је поједе. Али ухватити лију било би
чудо. Спремна лукава лија је бежала, бежала, а музика је свирала.
Трчали су око жбунова док се лија иза једног великог жбуна не изгуби
а вук не саплете о медведа и паде.
МЕДА
Шта је ово вучино једна злобна? Зар се медведи буде усред
спавања? Мало ми је оних крештавих славуја што ме буде својом
песмом сада су и вукови почели да бивају будилници.
ВУК
Опрости ми добри медо. Ја сам се само играо.
МЕДА
Играо и пробудио ме.
ВУК
Опрости још једаред. Ево певаћу ти успаванку. Буји-паји, бујипаји...
МЕДА

Умукни вучино злочеста. У твоје добре намере не може више да
поверује ни чобанин без овчица. Донеси ми теглу меда за добро
јутро.
И вук заиста као сваки послушни вук отрча по мед али се зачу зујање
пчела и он побеже. Трчао је по сцени лево десно бежећи од роја пчела
све док се не сакри иза једног жбуна. За то време медвед му се слатко
смејао.
МЕДА
Мора да си учинио неко зло, чим су те ове добре животињице
појуриле.
ВУК
Нисам медо, кунем ти се у своју доброћудну њушку. Ја сам само
плесао са оном дивном госпођицом Лијом.
МЕДА
Ха, ха. Какав диван виц. Ха, ха. Доброћудна њушка. Ха, ха. Ти и
Лија плесали.
ВУК
Јесте. Реповали смо и певали.
ЛИЈА
Лажеш зли вуче! Хтео си да ме поједеш.
ВУК
Ко је хтео да те поједе?
ЛИЈА
Ти, лажљиви и злобни преждерачу прасића, јарића и јадних
лисица.
МЕДА
А ти шта си тражила овде где ја спавам?
ЛИЈА
Ја? Ја сам само хтела да се играм између две ватре са зеком.
Лаже, лукавица лукава лукавија од свих лукавих лукавштија.
Хтела је да ме поједе.
ЛИЈА
Ја тебе?
Ти мене? Немој да лажеш сустанаре ове лепе шуме. Уместо да
живимо као добра породица ми једемо један другог. А и ти медо,
зашто си спавао овде кад знаш да је ово ливада за играње.
МЕДА
Па, ја сам само мало јесенас легао и ухватио ме сан.
Добро си прошао кад те нисам појео.
ЛИЈА

Ти си добро прошао кад ја тебе нисам појела.
ВУК
Море, ја бих тебе само да ми ниси побегла.
И наста општа свађа. Онаква права, животињска свађа. Са дозом
дистанце. Све док их пискави глас не прекину.
МИШ
Тишина!
Упомоћ, ја се плашим мишева!
ЛИЈА
И ја се плашим, заштитите ме мушкарчине.
ВУК
Позоми ми свети Курјаче, овај ће све да нас поједе.
YEKA
Ја сам мислио да се само слонови плаше мишева.
МИШ
Мишева се плаше сви и нека буде тишина док ја причам.
МЕДА
Ћутимо, ево ћутимо сви. Ћути вуче и слушај.
Како вас није срамота. Свађате се овде као нека мала деца. Као да
сте толико гладни па не можете да издржите.
ВУК
Ја јесам гладан.
МЕДА
Ћути.
Хоћу да чујем како је ова свађа почела.
Ја сам хтео да се играм.
ЛИЈА
И ја сам хтела са зеком да се играм.
Лаже, она је хтела да ме поједе.
Не, мене је вук хтео да поједе.
ВУК
Лаже лукавица, ја сам хтео да плешем а она ме је изазивала.
И наста општа свађа. Онаква права, животињска свађа. Са дозом
дистанце. Све док их пискави глас не прекину.
МИШ
Тишина! Вама је заиста потребан неко ко ће да вас доведе у ред.
Ви сте веома недисциплиноване шумске животиње. Стидите се.
МЕДА
Ја се стидим.
МИШ

Правилно.
ЛИЈА
И ја се стидим.
ВУК
И ја се стидим.
МИШ
Добро. Видим да вам иде боље. Саслушајте ме шумске звери.
Није вам потребна свађа. Вама је сада потребна мудрост.
СОВА
Звали сте ме. Тамо где је потребна мудрост појављујем се ја.
МИШ
Зашто си ти мудрија од мене?
СОВА
Зато што се ти дереш на ове јадне животињице жељне игре. А ја
ћу им помоћи да се играју. Да ли се слажете?
СВИ
Слажемо се.
СОВА
Чуо си. Кад те замолим да се дереш драћеш се. А сада ме
саслушајте. Сазивам збор животиња наше шуме.
ЛИЈА
Збор? Паметно, браво сово.
СОВА
Као најмудријег члана шумске заједнице бирам себе за
председавајућег. Ко недостаје?
МЕДА
Недостају славуји али мислим да они тренутно имају пробу хора.
СОВА
Оправдано. Фали ли још неко?
ЗЕКА
Пуж и корњача су кренули. Стићи ће око Нове године. Хи, хи, хи.
СОВА
Не смеј се споријима од тебе. Боље да си отрчао за час да их
донесеш. Има ли још одсутних.
ВУК
Тата јелен и мама кошута су оправдано одсутни а што се тиче
роде Роћка Родића не знам да ли је оправдано.
СОВА
Шта је оправдано одлучујем ја. О чему се ради?
ВУК

Мама кошута је управо родила мало лане, Бамбија, а рода Роћко
који им је бебу донео је засео код тате јелена и мало је попио.
СОВА
Попио?
ВУК
Па да срећан је што се родило лане.
СОВА
Али он је рода.
ВУК
Јесте, али он доноси бебе па се увек радује.
СОВА
Боже свашта. Неоправдани изостанак. И ја знам да летим и ја се
радујем па опет не пијем.
ВУК
Кад се мени родио братанац Вукашин такође је Роћко мало
засео...
ЛИЈА
Ако се напије па уместо кокошки мени донесе мале пилиће!?
СОВА
Доста више алапаче. Кога још нема?
ВУК
Да позовемо и три прасета?
ЛИЈА
Ух што си ти паметан, па да их поједеш.
ВУК
Нисам то мислио њушке ми.
ЛИЈА
А да позовемо и кокошке?
ВУК
Па да их ти кркаш.
СОВА
Дрекни!
МИШ
Тишина!
СОВА
Ако миш дрекне још једном биће свашта. Реч нећу да чујем више.
Отварам састанак шумских животиња. Ко касни значи да га нема.
МЕДА
Мудро си то рекла сово.
СОВА

Хвала медо.
Са малим закашњењем стижу врабац и папагај.
ВРАБАЦ
Извините што каснимо корњача нам је тек сад рекла да се нешто
дешава.
ПАПАГАЈ
Извините што каснимо корњача нам је тек сад рекла да се нешто
дешава
СОВА
Добро у реду је.
ПАПАГАЈ
Добро у реду је.
Мислим није у реду да касните...
ПАПАГАЈ
Мислим није у реду да касните... А још мање је у реду да ти
папагају понављаш за мном. Можете да присуствујете састанку
али да ћутите. Дакле, чињеница је да сви желите да се играте. Је
ли тако?
СВИ
Тако је!
СОВА
Али се плашите једни од других. Је ли тако?
СВИ
Тако је!
СОВА
Зато ме слушајте. Ово говорим само зато што сам ја најмудрија
глава ове шуме. Правићемо маскенбал.
СВИ
Маскенбал!?
ЗЕКА
Шта је то маскенбал?
ПАПАГАЈ
Шта је то маскенбал?
СОВА
Не знате шта је то маскенбал?! Има ли неког ко зна шта је
маскенбал. Па и ови клинци знају шта је маскенбал. Је ли тако?
Хајде ти дечаче из првог реда, изађи молим те и објасни овим
неуким животињицама шта је то маскенбал.
Изађе дечак из публике. Шта год да каже животињице га слушају.
СОВА

Јесте ли разумели? Маскенбал је игра у којој свако ставља неку
маску на лице да га други не би препознали.
ЛИЈА
Али како ћу ја да препознам зеку?
ЗЕКА
Зашто баш мене? Препознај папагаја.
СОВА
Глупачо драга, то је суштина игре, да га не препознаш. Ако би га
препознала ти би га појела. Зато ће свако да стави на лице маску
коју жели и онда можете да плешете до миле воље и до краја игре
и нико никога неће појести.
МИШ
Јао биће и плеса. Медо први плес сачувај за мене.
ЛИЈА
А хоће ли се бирати најлеша маска?
СОВА
Хм.... бираће се. Али је нећете бирати ви. Него деца.
МЕДА
Сово, ти си заиста мудра.
СОВА
Хвала медо. Следећом скупштином председаваћеш ти. А сада
растрчите се по шуми и тачно у 6 сати дођите овде на маскенбал.
И уз звуке музике весела дружина се растрча по шуми. Иза жбуна,
грана, видели су се наши јунаци како трче безглаво, лево, десно. И онда
излазе зека са медином главом, меда са зекином главом, сова са
мишијом главом, миш са совином главом, папига са врапчевом главом,
врабац са папагајевом главом, вук са главом овце, а лија? Ех она у руци
на штапићу, држи маску за преко лица, маску лепе даме. Док они
излазе певају песму. А зека и меда? Два добра друга. Они ће наравно
плесати, веселити се...
Маскенбал је дивна игра
Скријеш своју њушку праву
И постајеш неко други
Имаш чак и туђу главу
Тешко можеш да препознаш
Чак и себе а не друга
опуштен си јер ти лице
осмех краси а не туга

ЛИЈА
Поштовани господине да ли сте за плес?
СОВА
Бежи од мене кокошко једна.
ЛИЈА
Нисам ја кокошка. Ја сам фина дама.
МИШ
Да ли бисте плесали можда са мном?
СОВА
Касније мишу, касније.
МИШ
Како си ме препознала?
СОВА
Сове немају реп. Ето тако.
ВРАБАЦ
Баш је леп овај маскенбал.
ПАПАГАЈ
Баш је леп овај маскенбал.
ВРАБАЦ
Ћути мало.
ПАПАГАЈ
Ћути мало.
ЛИЈА
Меркајући све госте а нарочито зеку и овчицу.
Мислим да је овај крупни зека. Прави зека. Намерно се угојио да
га не бих препознала. И намерно није ставио маску да мисли да је
неко други. Бираћу га за плес а онда ћу га појести. Хи, хи.
Прилази зеки, то јест меди са зечјом главом.
Многопоштовани господине, ви се тако дивно веселите тако
дивно плешета да сам пожелела да ме узмете и наручје и изведете
на подијум за игру.
Меда наравно прихвата плес.
Како имате дивне мишиће. Јао што су вам лепи батаци.
МЕДА
Слушај ме ти брљива лисице. Знам шта си наумила. Хоћеш да
поједеш зеца. Е па да ти кажем: ја нисам зец ја сам медвед и ако
сад зинем појешћу и тебе и твоју маску.
ЛИЈА
Извините драги медо.

И као свака лукава лисица се повлачи. Али наставља да пред децом
гласно размишља о ручку.
Знате шта, мислим да је оно права овца. Бираћу је за плес и
гурнућу је у жбун. А онда... хи, хи, хи... појешћу је.
Прилази овчици, то јест вуку.
Зашто си усамљена тужна овчице? Ако ти треба друштво за плес
ту сам ја.
Нисам баш луд за плесом али зашто да не.
ЛИЈА
Јао како ти је лепа бела глава!
Хвала.
ЛИЈА
Је ли ти то права овчија глава.
Па...да... ја сам овца.
ЛИЈА
Јао то је много лепо што си ти права овца. Дођи иза жбуна да ти
покажем звонце за око врата. Јао што ће ти лепо стајати. Звон
звон.
Слушај ти препредена лисице. Рећи ћу ти ово последњи пут пре
него отворим уста: ја сам вук.
ЛИЈА
Ију. Бежим ја одавде.
А мудрица сова је искористила прилику кад је музика стала да се
обрати својим шумским сународницима.
СОВА
Да ли сте задовољни шумски народе маскенбалом?
ПАПАГАЈ
Да ли сте задовољни шумски народе маскенбалом?
ВРАБАЦ
Ћути.
ПАПАГАЈ
Ћути.
СВИ
Јесмо. Баш је лепо.
СОВА
Ако јесте, наставите да певате. И волите се. Немојте да једни
другима будете лоши. Волите се. И певајте.
СВИ
Свет је диван свет је леп
Свет је такав какав јесте

Птице лете небом плавим
У води се рибе мресте
Вук је страшна гладница
Лисица је лукавица стара
Славуј пева најлепше
Папига за лет нема дара
На овом свету поред људи
Има још пуно створова
Зато једни друге чувајте
Свима нам је мајка природа
КРАЈ

