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„... Слабо који ваљан човјек (као и у Сријему и у Бачкој и у Банату) хоће да иде у 
калуђере: од прије су једини калуђери били народна господа: господски се хранили, 
у ћуркове одијевали, на добријем коњма јахали и добро оружје носили, а сад ко је 
ваљан и шта зна, отворен му је пут к различнијим службама и госпоствима...“

(Вуков Рјечник, под „намастир“)

1.

РАСТКО И  ЊЕГОВ ДЈЕД НЕОФИТ У  МАНАСТИРУ,  У  КАЛУЂЕРОВОЈ  ЋЕЛИЈИ.

НЕОФИТ (ЧИ  ТА  РАСТ  КУ) :

Го лу бе мој, пре па мет ни, што се ти че мо ли тве, Исус је Хри стос све оне мо ли тве 
ко је би ми мо гли Бо гу упра вља ти, свео на ове ри је чи. Ка за ћу ти их да на шњим 
је зи ком да бо ље упам тиш.

РАСТКО:

Знам на па мет. Ево: „Оче наш, ко ји си на не бе си ма, да се све ти име Тво је, да до
ђе цар ство Тво је, да бу де во ља Тво ја и на зе мљи као и на не бу; хљеб наш на су
шни дај нам да нас, и опро сти нам ду го ве на ше као што и ми опра шта мо ду
жни ци ма сво јим, и не уве ди нас у ис ку ше ње, но из ба ви нас од зла. Амин!

НЕОФИТ:

А, по цр кве ну, на шу, ка лу ђер ску, што и ти тре ба да на у чиш, то иде ова ко: „От че 
наш, иже је си на не бе сјах, да свја тит сја имја Тво је, да при дет цар стви је Тво је, 
да бу дет во ља Тво ја, ја ко на не бе си и на зе мљи. Хљеб наш на су шниј дажд нам 
днес. И оста ви нам дол ги наш ја, ја ко же и ми остав ља јем долж ни ком на шим. И 
не во ве ди нас во ис ку ше ни је, но из ба ви нас от лу ка ва го. Амин!
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РАСТКО:

На у чи ћу дје де.
НЕОФИТ:

Го лу бе мој, шта са др жи ова мо ли тва ко ју је Го спод ис ка зао? А?... Са др жи је дан 
при зив и се дам про ше ња. Не ћу ја, кад одеш у бо го сло ви ју да бу деш ко го ве че, Бо
же ми про сти.

РАСТКО:

Учи ћу дје де.
НЕОФИТ:

Го лу бе мој, ко ли ко ћеш код ме не оста ти?
РАСТКО:

Не знам... Рас пуст је тек по чео... Док ти не до са дим.
НЕОФИТ (ПРЕ  КР  СТИ СЕ) :

Шта при чаш и ма ни таш!?... Ка ко Бо жи ји ан ђео да ми до са ди? Иде те и ове го ди
не на мо ре?

РАСТКО:

Ваљ да иде мо... Та та је већ све упла тио. Ме ни се не иде.
НЕОФИТ:

Не ка! Са мо иди те. Здра во је мо ре... Пли вај, ја чај... Још јед на го ди на па ћеш у бо
го сло ви ју. Мо рам те при пре ми ти... Не сми јеш би ти го ве че. Из на ше ку ће уви јек 
смо би ли пр ви у бо го сло ви ји... Ако и ни смо гр ло има ли за пје ва ње, тру ди ли 
смо се и до бри смо би ли пој ци... Знам ја шта вас у ва шој шко ли уче, окре ћу про
тив Бо га и вје ро ва ња.

ЧУЈЕ  СЕ  ТРУБЉЕЊЕ АУТОМОБИЛСКЕ СИРЕНЕ ,  НЕКОЛИКО ПУТА ,  БРЗО ,  НЕРВОЗНО.

НЕОФИТ ПОЛАКО УСТАНЕ ,  ДОЂЕ ДО ПРОЗОРА,  ОТВОРИ ШКУРЕ ,  ВРАТИ СЕ  НАТРАГ .

НЕОФИТ:

Ех, ти ту ри сти... Сва ка квих има. Ко зна от ку да је по те гао да ви ди ову ље по ту, па 
ни ми ну ту да че ка. Нер во зан, не стр пљив, љут, жу ри му се, оће све од ма да ви
ди... По ђи са мном.



9

НЕ БО ВИ СО КО А ЗЕ МЉАТВРД А

РАСТКО УСТАНЕ ,  ИЗЛАЗИ У  ХОДНИК.

НЕОФИТ СА  ЗИДА ДОХВАТИ ЈЕДАН ВЕЛИКИ СТАРИНСКИ КЉУЧ,  ИЗИЂЕ У  ХОДНИК,  ИЗ  ЏЕПА ИЗВАДИ КЉУЧИЋ 

И ЗАКЉУЧАВА СВОЈУ  ЋЕЛИЈУ,  ПРОВЈЕРАВА ЈЕ  ЛИ ДОБРО ЗАКЉУЧАО.

РАСТКО:

Дје де, за што за кљу ча ваш, ово је ма на стир, Бож ја ку ћа, не ма ло по ва?
НЕОФИТ:

Не ма ло по ва, не ма, го лу бе мој, али ето, за кљу ча вам. (ИДУ ТРЕ  МОМ).

ИЗ АУТОМОБИЛА ИЗАЂУ МУШКАРАЦ,  ЖЕНА И  ДЈЕВОЈЧИЦА РАСТКОВИХ ГОДИНА.

НЕОФИТ (ПО  КА  ЗУ  ЈЕ  РАСТ  КУ  ВЕ  ЛИ КИ КЉУЧ) :

Ви диш, го лу бе, овим је кљу чем при је двје ста го ди на, је дан ђа кон из у да ро игу
ма на... На пио се и из у да ро га... За ка зну, иш ће ра ју га, он оде у би је ли сви јет, на
у чи сли ка ти... Од Па но ни је до мо ра си ње га ни је би ло бо љег жи во пи сца.

РАСТКО:

Из гле да да је до бро што га из у да ро.
НЕОФИТ:

Ја то не ка жем. При чам ти са мо при чу.
РАСТКО:

Дје де, ствар но ме за ни ма за што за кљу ча ваш сво ју ће ли ју. У ма на сти ру има ју 
све га два ка лу ђе ра, стриц Вла да и тет ка Бо сиљ ка.

НЕОФИТ:

Ех, син ко, син ко, сва шта пи таш... Сва шта...
РАТКО:

Чу ди ме, за ни ма ме, пи там.
НЕОФИТ ( ТИ  ШЕ) :

И ме ђу ка лу ђе ри ма, го лу бе мој, има ова квих и она квих... Ни сам ти џа ба ис при
чао при чу о ђа ко ну што је кљу чем из био игу ма на.
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2.

У  ЦРКВИ.  НЕОФИТ ЖЕНИ И  МУШКАРЦУ,  ПРОМУКЛО,  УЗ  СВИЈЕЋЕ ГОВОРИ.  РАСТКО ПАЛИ НОВЕ СВИЈЕЋЕ,  ПА 

ИЗАЂЕ НАПОЉЕ.

НЕОФИТ:

Ова све ти ња са гра ђе на је пр ви пут при је пет сто ти на и се дам де сет и дви је го
ди не. И уви јек је би ла пра во слав на и би ће до суд ње га да на. (ПРЕ  КР  СТИ СЕ). Дај Бо
же!... И кад су ду шма ни, ов дје гдје је сад ол тар, као на ог њи шту ва тру ло жи ли, 
и кад су ту, гдје је пјев ни ца, ко ње за ве зи ва ли, дух Срп ства и пра во сла вља одав
де се ши рио... Шти тио и на дах њи вао вјер ни ке.

3.

ПРЕД ЦРКВОМ,  КОД ФОНТАНИЦЕ,  РАСТКО И  ДЈЕВОЈЧИЦА.

ДЈЕВОЈЧИЦА СЕ  ИГРА ВОДОМ,  ПИЈЕ  ИЗ  РУКЕ ,  ПРСКА СЕ .  РАСТКО ЈЕ  ГЛЕДА КАО ОПЧИЊЕН.  ОНА ПРИМИЈЕТИ 

ДА ОН У  ЊУ БУЉИ,  СМИЈЕ  СЕ ,  ЗАХВАТИ РУКОМ ВОДЕ,  ПОПРСКА ГА ,  ОН  ЈЕ  КАО СКАМЕЊЕН,  И  НЕ  ТРЕПНЕ . 

ОНА МУ ИСПЛАЗИ ЈЕЗИК.  РАСТКО СЕ  ПРЕКРСТИ.

ДЈЕВОЈЧИЦА:

Шта је, је си ли ти нор ма лан?

РАСТКО ЋУТИ.

ДЈЕВОЈЧИЦА (ОПЕТ  ГА  ПО  ПР  СКА .  РАСТ  КО  НЕ  РЕ  А  ГУ  ЈЕ ) :

Ви дим ја, ти си ма ло ћак нут. Је л’да?

РАСТКО ЋУТИ.

ДЈЕВОЈЧИЦА:

Зи ни ма кар а! Бек ни! (ОПЕТ МУ ИС ПЛА ЗИ ЈЕ ЗИК) Ка жи не што. Шта ра диш у овој пу сти њи?
РАСТКО:

Код дје да сам... Онај ста ри ка лу ђер ми је дјед.
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ДЈЕВОЈЧИЦА:

Ка ко ту мо жеш да из др жиш?
РАСТКО:

Ме ни је ли је по.
ДЈЕВОЈЧИЦА:

Ствар но си ћак нут... Глуп ко ико на!
РАСТКО:

Ико на ни је глу па. (ПРЕ  КР  СТИ СЕ ,  УЂЕ  У  ЦР  КВУ).
ДЈЕВОЈЧИЦА (ЗА  ЊИМ,  ГЛА СНИ ЈЕ ) :

Ви дим ја, да ска ти у гла ви фа ли... От ка чен си.

*    *    *

МАЛО КАСНИЈЕ .

ТУРИСТИ НАПУШТАЈУ  МАНАСТИРСКО ДВОРИШТЕ.  СА  ЗАДЊЕГ СЕДИШТА АУТОМОБИЛА ДЈЕВОЈЧИЦА ПЛАЗИ 

ЈЕЗИК.

НЕОФИТ:

Не ка пла зи... По же ли мо им сре ћан пут.

4.

НЕОФИТ И  РАСТКО СПУШТАЈУ  СЕ  НИЗ МРАЧНО СТЕПЕНИШТЕ,  У  РУКАМА НОСЕ  СВИЈЕЋЕ.

НЕОФИТ:

Све ће те би твој ђе до по ка за ти... Сва ку тај ну ма на стир ску.
РАСТКО:

Стру ји ва здух... Сту де но је.
НЕОФИТ:

Ре ко ја, да се бо ље об у чеш, го лу бе мој.
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РАСТКО:

Баш ми и ни је хлад но.
НЕОФИТ:

Сви је ћу др жи пра во, да ти во сак не пад не на ру ку... Опр жи ће те... По сли је бо ли, 
спо ро за ра ста.

РАСТКО ИСПРАВЉА СВИЈЕЋУ.

НЕОФИТ:

Са мо по ла ко. Си ла зи мо у ка та ком бе, гдје се по пре да њу, го лу бе мој, апо стол 
Па вле, с пр вим хри шћа ни ма, од рим ске вој ске крио.

НАЂУ СЕ У ПОДРУМУ. НА ЈЕДНОЈ СТРАНИ УЗА ЗИД МНОГО ЈЕ ЛОБАЊА. РАСТКО СЕ ПРИБИЈА УЗ НЕОФИТА, ДРХТИ.

НЕОФИТ:

Хлад но ти је, а?

РАСТ  КО  ЋУ  ТИ .

НЕОФИТ:

Ка жи, го лу бе мој.
РАСТКО:

Ни је ми хлад но.
НЕОФИТ:

Он да се пла шиш...
РАСТКО:

Је сте, страх ме...
НЕОФИТ:

Не маш се че га пла ши ти... Све су то зем ни оста ци на ше бра ће, ко ји су сто ти на
ма го ди на уш чу ва ли ову све ти њу... Бла го њи ма, код Бо га су... Та ко ће мо и ми 
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јед но га да на. Не ка иза нас оста ну до бра дје ла, и ло ба ња... До ста... Ех, ако ме 
здра вље по слу жи, во ди ћу те у наш све ти Ви лан дар, на Све ту Го ру... Та мо имаш 
шта ви дје ти, го лу бе мој.

РАСТКО:

Хва ла ти дје де, та ко би во лио.
НЕОФИТ:

Бде ња до зо ре... Ка лу ђе ри пу сти ња ци... Ис по сни ца на шег Све тог Са ве. (ПО  ЋУ  ТИ)... 
Што је дав но не ко ка зао: „До бар па стир јер што ка же ином и сам сво јим по твр
ђу је чи ном.“ Два де сет пра во слав них ма на сти ра има Све та Го ра.

5.

РАСТКОВ ОТАЦ МИЛУТИН И  МЛАЂИ РАСТКОВ БРАТ  ОГЊЕН (ДЕСЕТ  ГОДИНА)  У  ВЕЧЕРЊОЈ ШЕТЊИ ГРАДИЋЕМ. 

МИЛУТИНУ СЕ  ЈАВЉАЈУ  ПОЗНАНИЦИ,  И  ОН ЊИМА.

ОГЊЕН:

Та та, а кад ће се Ра ле вра ти ти?
МИЛУТИН:

Тек је от пу то вао.
ОГЊЕН:

Шта ћу до би ти од ње га?
МИЛУТИН:

Дјед Нео фит ће ти си гур но не што ли је по по сла ти... Да нас је од Раст ка сти гла 
раз глед ни ца.

ЗАСТАНУ КОД ЈЕДНЕ ЗАПОЧЕТЕ  ГРАЂЕВИНЕ.  ПРОСТОР ЈЕ  ОГРАЂЕН ДАСКАМА.  НА  ЈЕДНОЈ  ТАБЛИ 

УПОЗОРЕЊЕ:  ПРЕЂИТЕ  НА  ДРУГУ  СТРАНУ УЛИЦЕ.  ЖУТО ТРЕПЋУЋЕ СВЈЕТЛО.

МИЛУТИН:

Е, не ћу да пре ђем на дру гу стра ну ули це... Оћу да ви дим. До ђи!... (ПО  ВУ  ЧЕ  ОГ  ЊЕ НА У 

УЗАК ПРО ЛАЗ ИЗ  МЕ ЂУ  ДА СА  КА .  НА ЂУ  СЕ  У  ЗА  ПУ  ШТЕ  НОМ ДВО РИ ШТУ,  ПРЕД ПО ЛУ  СРУ  ШЕ НОМ КУ  ЋОМ –  БЕЗ  ВРА ТА  И 

ПРО ЗО  РА .  ИЗ  КУ  ЋЕ  ИЗ  БИ ЈА  ЈУ  СА  БЛА САН МРАК И  ТИ  ШИ НА . )



14

Ј О В А Н РА Д У Л О В И Ћ

МИЛУТИН:

Ко нач но!... Пот пи са ли су јој смрт.
ОГЊЕН:

Ко ме, та та?... Ко ме су пот пи са ли смрт?
МИЛУТИН:

Ку ћи! И ме ни... Мо јим успо ме на ма... Де вет ко ље на Ла зи ћа ов дје се ро ди ло... 
Сви осим те бе, бра та ти и се стре. Исе ли ли су ста на ре, ко ми ше ве. Зи да ју бан ку. 
Не ка. Не ће се усре ћи ти. Ово је мје сто (ЛУ  ПИ НО ГОМ О  ЗЕ  МЉУ) про кле то!... Не по ште но 
оте то. Слу шаш ли шта го во рим?

ОГЊЕН:

Слу шам.
МИЛУТИН:

Сто и пр ви пут да чу јеш... Иља ду и пр ви. За сва вре ме на да упам тиш.
ОГЊЕН:

И ни кад не за бо ра вим.
МИЛУТИН:

Ни кад!... У овој ку ћи су се Ла зи ћи ра ђа ли, ту су мој отац, дјед, пра дјед, га здо ва
ли, сла ве сла ви ли, вла ди ке им кућ ни праг бла го си ља ле и во ди цу све ти ле. Про
сјак са пра га ни кад ни је отје ран... До био би ру чак, ча шу ви на, не ки мар јаш.

ОГЊЕН:

Он да је до шао рат.
МИЛУТИН:

Да, он да је до шао рат... Углед и бо гат ство ку ће Ла зи ћа сви ма је сме та ло. Уста
ше, нај ве ћи зли ков ци, за пам ти, по дру ме су ис пра зни ли, све од ву кли, чи та ву 
град ску ули цу по су ли ше ће ром, бра шном, со љу...

ОГЊЕН:

И ура ди ли оно нај стра шни је.
МИЛУТИН:

Оца и мај ку ми од ве ли, не зна се гдје и ка ко их уби ли, а ме не и мог бра та је спа
си ла јед на ита ли јан ска по ро ди ца... Стриц Нео фит је већ био у ма на сти ру, је два 
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је и се бе уш чу вао... И, ова ку ћа ни кад ви ше ни је по ста ла на ша. Уни ште но ми је 
дје тињ ство, све од у зе то... Иде мо!

ИЗЛАЗЕ НА  УЛИЦУ.  МИЛУТИНУ ПОГЛЕД ПАДНЕ НА  ДРУГУ  ТАБЛУ НА  КОЈОЈ  КРУПНИМ СЛОВИМА ПИШЕ: 

ОБЈЕКАТ :  ИНВЕСТИЦИОНО-ПРИВРЕДНО-КРЕДИТНА БАНКА.

МИЛУТИН:

Ух! Ух! Мо гли су још не што на пи са ти! Шта ће др жа ти у бан ци? Ли шће, ка ме ње, 
зми је!?

ОДЛАЗЕ НИЗ УЛИЦУ.  ИЗ  ХАУСТОРА ПРЕД ОГЊЕНА ИЗЛЕТИ ЛОПТА ,  СВОМ СНАГОМ ЈЕ  ШУТНЕ ПОНОВО У 

ХАУСТОР.

6.

РАСТКО И  НЕОФИТ У  МАНАСТИРСКОЈ  ЋЕЛИЈИ.

НЕОФИТ:

Пра ви све ште ник тре ба да бу де не у мо ран труд бе ник и на Го спод њој и на на
род ној њи ви. Са тво јих уста не сми ју се чу ти ни псов ка ни кле тва, го лу бе мој. 
Свој се крст мо ра но си ти са стр пље њем.

РАСТКО:

Дје де, за што си за кљу ча вао ће ли ју?
НЕОФИТ:

Све ти оћеш да знаш.
РАСТКО:

Ви дио сам и ка ко окре ћеш гла ву од оног ка лу ђе ра Ни ко ди ма.
НЕОФИТ:

Окре ћем... Ја од ње га, он од ме не. Ре као сам ти: ни су сви ка лу ђе ри до бри љу
ди... Ни ко дим је из се ла гдје се цу ра не мо же уда ти, ако не зна укра сти... Дав но 
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сам с њим пре ки нуо... При је два де сет го ди на на је дан по сни дан јео је ме со... 
Про звао сам га ме со је дац. То му је оста ло до да нас. Још ма ло па ће ко шо кац 
пре мр си ти сри је ду а по сти ти су бо ту.

РАСТКО:

Је ли ве ли ки гри јех мр си ти сри је дом?
НЕОФИТ:

Омр си ти сри је ду је то ли ки гри јех као пљу ну ти на крв Хри сто ву, а омр си ти пе
так је гри јех као дир ну ти у ра не Хри сто ве. За пам ти, го лу бе мој.

РАСТКО:

За пам ти ћу дје де. (ПО  ЉУ БИ ГА  У  РУ  КУ).
НЕОФИТ:

Узми кљу че ве, ври је ме за зво ни ти... Са мо по ла ко уз ска ли не... Тру ли су... Да ће 
јед ном вла ди ка па ре, ваљ да, да и по пра ви мо. Или ће мо са ми са ку пи ти.

7.

РАСКО НА  ЗВОНИКУ .  СА  ЗАНОСОМ ЗВОНИ.

СИЛАЗИ У  ЦРКВУ .  У  УШИМА МУ ЈОШ БРУЈИ ЗВОЊАВА.  КРСТИ СЕ  ПРЕД ОЛТАРОМ.  САЊАРИ:  СВОЈУ 

ДРУГАРИЦУ ИЗ  РАЗРЕДА,  САНДРУ,  ПРЕКО ЦВЈЕТНЕ  ЛИВАДЕ,  ЗА  РУКУ,  ДОВОДИ У  ЦРКВУ .  ДЈЕД НЕОФИТ ИХ 

ВЈЕНЧАВА,  СТАВЉА САНДРИ КРУНУ НА  ГЛАВУ,  РАЗМЈЕЊУЈУ  ПРСТЕЊЕ.  ЗВОЊАВА ЗВОНА И  МУЗИКА СВЕ 

ЈАЧА .

РАСТ  КО  САМ У  ЦР  КВИ,  ПРЕД ИКО НОМ,  ГЛА СНО КА  ЖЕ:

РАСТКО:

Бо же, дај да се мо ји сно ви оства ре.

У  ЦРКВУ УЂЕ КАЛУЂЕР НИКОДИМ.  РАСТКО ПРИЂЕ И  ПОЉУБИ ГА  У  РУКУ .

РАСТКО:

Бла го сло ви, оче.
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НИКОДИМ (НЕ  ЗА  ИН ТЕ  РЕ  СО  ВА  НО) :

Бог те бла го сло вио... Је си ли ти зво нио?
РАСТКО:

Ја сам.
НИКОДИМ:

Ко ти је ре као? Чи ји си ти?
РАСТКО:

Ја сам код дје да Нео фи та... Он ме по слао да зво ним.
НИКОДИМ:

Па си ме про бу дио, ма на стир уз бу нио... Ко нам се све по цр кви мо та, па по сли је 
ка же мо: ло по ви укра ли ово, укра ли оно... Са ми ло по ве у све ту ку ћу до во ди мо.

РАСТКО:

Ја ни сам ло пов.
НИКОДИМ:

Ни ко ме не пи ше на че лу. Млин жи та с то бом да по је дем док те не упо знам... За
кљу чај цр кву, а оном ста ром јар цу, још ћу по ка за ти да сам ја чи од ње га... Ре ци 
му: по ру чио ти је Ни ко дим, и кад умреш да ће те мр зи ти.

8.

НА МАЛОЈ  АУТОБУСКОЈ  СТАНИЦИ НЕОФИТ ИСПРАЋА РАСТКА ,  ОВАЈ  НОСИ ПУТНУ  ТОРБУ .

НЕОФИТ:

Го лу бе мој, ни шта се не уз бу ђуј... Ри је ши ћу се ја оног ман гу па. Пи сао сам на 
епар хи ју осам пу та... И још ћу то ли ко... Он да те бе на зи ва ло по вом... Рје ши ћу се 
ја ње га, ма кар уз по моћ са мог па три јар ха.

ДОЛАЗИ АУТОБУС .  ПОЗДРАВЉАЈУ СЕ .  РАСТКО УЛАЗИ У  АУТОБУС .



18

Ј О В А Н РА Д У Л О В И Ћ

НЕОФИТ:

Ето ме не, ко и сва ке го ди не, за Све тог Ни ко лу... Сре ћан ти пут, и Бог те уш чу во, 
го лу бе мој.

РАСТКО МАХНЕ ИЗ  АУТОБУСА ,  НЕОФИТ ОДЛАЗИ.

9.

ВОЖЊА АУТОБУСОМ.  РАСТКО ДРИЈЕМА.  САЊА.  ПРЕД МАНАСТИРОМ ДЈЕД НЕОФИТ САЧЕКУЈЕ  ЊЕГА КАО 

ЂАКОНА И  САНДРУ,  ЊЕГОВУ ДРУГАРИЦУ,  ЉУБИ ИХ ,  ГОВОРИ ИМ.  ОНИ У  КОЧИЈАМА.

НЕОФИТ:

Брак је тај на или све ште ни об ред кад чо вјек и же на сту па ју у све зу сход но вје ри, 
по про пи си ма цр кве. Са мо ова кав брак до пу штен је ме ђу хри шћа ни ма, јер је 
Исус Хри стос уста но вио да све за из ме ђу чо вје ка и же не мо ра би ти по вје ри, да 
бу де за ко ни та...

РАСТКО:

Ђе де, зар ни је гри јех што се ка лу ђе ри не же не?
НЕОФИТ:

Го лу бе мој, на ша цр ква не сма тра брак као ду жност ко јој је сва ки под ло жан. 
Она вје ру је, да дје ви чан ство, ко ме се до тич ни ода ју по вје ри и ра ди свр хпри
род них по бу да, уз ви ше ни је је од брач но га жи во та...

РАСТКО СЕ  ПРОБУДИ.

10.

РАСТКО КОД КУЋЕ.  СА  СЕСТРОМ И БРАТОМ,  ПРЕД ЊИМА ДОМИНЕ.

РАСТКО:

Ух, па ја сам за бо ра вио... Ка ко ли је пе кр сти ће вам је по слао дјед Нео фит... (ВРА ЋА 

СЕ  С  ДВА КР  СТИ ЋА).
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СЕСТРА:

Ста ви ћу на лан чић... Баш је ли јеп... Од че га је?
РАСТКО:

Од ти со ви не... Све тог др ве та... Ње му по кло нио ла не је дан грч ки ка лу ђер.
ОГЊЕН:

Ра ле, је си се пла шио у ма на сти ру?
РАСТКО:

Че га?... Ни сам. У по ла но ћи сам ишао у цр кву, си ла зио у ка та ком бе, а са свих 
стра на ло ба ње.

ОГЊЕН:

Ко у фил мо ви ма о Дра ку ли.
РАСТКО:

Јед ну ноћ дјед за спао, а ја чу јем не што око вра та шкри пи, шкр гу ће, па шкр гу
ће... Уста нем, по гле дам, не ма ни шта. Вра тим се у кре вет, кад оно опет шкр гу
ће. Уста нем, опет не ма ни шта. Он да ја ста нем иза вра та, и гле дам, кад оно, зна
те шта је би ло?

ОГЊЕНиСЕСТРА (УГЛАС) :

Не зна мо! Шта?
РАСТКО:

Рђа бра ву гри зе.... Ха, ха, ха!

11.

У  ШКОЛИ.  УЧИОНИЦА ОСМОГ РАЗРЕДА.  ЧАС  СРПСКОХРВАТСКОГ  ЈЕЗИКА.

НАСТАВНИК:

Раст ко Ла зић.

РАСТКО УСТАНЕ .
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НАСТАВНИК:

Је си ли на пи сао до ма ћи... Са став?
РАСТКО:

Је сам.
НАСТАВНИК:

Про чи тај, да чу је мо.
РАСТКО:

„Ка ко ви дим сво ју бу дућ ност“.

МАЛО ЗАСТАНЕ ,  НАСТАВИ С  ЧИТАЊЕМ.

„Мо ја бу дућ ност ће би ти дру га чи ја не го код мо јих дру го ва. Отац ми је при чао: 
на ша по ро ди ца, по ро ди ца Ла зић из два ја ла се од дру гих по ро ди ца у овом гра ду. 
Тр гов ци и све ште ни ци. Је дан, или дво ји ца бра ће би тр го ва ли, а дру ги или тре ћи 
брат би био поп, про то, ка лу ђер, игу ман, а је дан мој пре дак био је и вла ди ка.“

НАСТАВНИК СЕ  МРШТИ,  ИЗНЕНАЂЕН ЈЕ ,  ПАЖЉИВО СЛУША,  И  УЧЕНИЦИ СУ  МИРНИ.

РАСТКО:

Стриц мо га оца, а мој дјед Нео фит Ла зић, ка лу ђер је у ма на сти ру. Он је ди ван. 
Ја, мо ја се стра и мој мла ђи брат га обо жа ва мо. Пре срећ ни смо кад нам до ђе у 
го сте. Али то ни је та ко че сто. Обич но до ђе за на шу кр сну сла ву Све тог Ни ко лу, 
Бо жић, Ус крс, а по не кад и за хра мов ну сла ву на ше цр кве у гра ду – Пре о бра же
ње Го спод ње. Ни ко не зна та ко ли је по при ча ти као он, ни ко не ма та ко мио по
глед, и та ко бла гу ру ку кад по ми лу је по ко си. Сва ког ље та од ла зим у ма на стир 
код дје да Нео фи та, слу шам ње го ве при че, јед ном ме је од вео у мана стир ске по
дру ме, по ка зао ми пра ве ка та ком бе – из свих угло ва су ме гле да ле људ ске, ка
лу ђер ске ло ба ње. Ни сам осје ћао страх... По сли је осмог раз ре да, та ко се отац са 
дје дом Нео фи том до го во рио, упи са ћу се у бо го сло ви ју, по ста ћу јед но га да на 
срп ски пра во слав ни све ште ник.“

НАСТАВНИК:

Ла зи ћу, је ли то све?


