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Фасада зграде са шест великих прозора. 
Прозори су увек затворени, понекад замагљени. 
На прозору у горњем десном углу (зваћу га од 

сад ГД), појављује се погнута женска глава. Необ-
ично је велика у односу на величину зграде, лице 
заузима скоро читав прозорски оквир. Њен израз 
не видим добро, јер је глава мало искренута, а очи 
затворене. Застала је тако неодлучна пар тренута-
ка, затим се окренула и открила лице. Накратко је 
отворила очи, лако се стресла и шмугнула са стра-
не. Вратиће се врло брзо, малтене одмах, док се 
у доњем централном прозору (њега ћу звати ДЦ) 
појављује још једна глава, будна и велика, овог 
пута мушка. Прва глава још увек жмирка покуша-
вајући да широм отвори очи, док овај други лагано 
удара себе по образу, раширеном шаком која одска-
че, као у ритму неке замишљене музике, затим се 
обрне волшебно и нестане са стране, мало пре него 
што ће његова претходница нехајно одмахнути и 
учинити исто. У доњем десном углу (ДД) бљесне 
још једна глава, мушка или женска није сасвим јас-
но, свакако је хитра, таман што сам је угледала, већ 
је нестала.

Одмах затим пројуре још две сенке: горе лево 
(ГЛ) и доле лево (ДЛ). Крећу се у супротном смеру, 
у великој журби. За сенком горње главе, појури још 
неко (ГЛ). Затим и центром пројури још једна глава 
(ГЦ). После пар секунди претходна се врати, мало 
је немирна, шакама одмахује и растреса косу, вруће 
јој је, или је пак коса мокра. То је некаква лепоти-
ца: немилосрдно насмејано девојче које наставља 
да маше главом, скоро рутински, у тренутку стане 
и закикоће се неким својим тајним (и сигурно нес-
ташним!) мислима. Истовремено у ДЦ и ДД прозо-
ру, појављују се нова лица. Једно је врло уплашено, 
покрет је исецкан и нервозан, као код животиње у 
клопци (ДЦ), друго зева споро, дуго и непристојно. 
У зевању истрајава када се горе десно (ГД) појави 
Талични, запали искривљену цигарету, затим одме-
ри неког са стране и шеретски се осмехне. Као да 
осматра кокету мокре косе на другом крају зграде 
која се прене из својих мисли, и осврне баш према 
каубоју. Гледају се можда пар секунди док онај што 
зева не посустане и повуче се. Без најаве, неки дру-
ги мушкарац, до сада сасвим невидљив, приђе де-

војачком лицу (у ГЛ) и нежно је пољуби. У центру 
се појави госпођа у црном (ГЦ), везује она мараму 
у чвор, гуркајући жустро сваки прамен косе који 
хоће да извири. Није задовољна, поново везује ма-
раму, поправља прамење које џикља и стеже главу 
још јаче. Оживели су нагло са свих страна, и мада 
се Талични повукао остављајући једно упражње-
но место (ГД), у свим осталим окнима се лица 
смењују, јурцају, нешто петљају, мрдају, растежу, 
затежу и протежу, сударају, можда још увек или још 
више љубе. Има ту осмеха, зебезекнутости, дивних 
претњи, нервозе, заљубљености, скривених погле-
да, стрепњи и стида, несташлука, чак и лаких ло-
повлука. Један заклања очи, чкиљи, није сигуран у 
то што види (ДЦ), поред њега се неко закилибери 
(ДД), изнад њега такође (ГЦ), ту је и госпођица која 
се осврће, фркће и зачикава (ДЛ), чича или дама са 
јутарњом горушицом (ГЦ) и неко из прикрајка ко 
се појавио само да би пљунуо (ДД). Са друге стра-
не, једна опасна професорка клати оловком, вазда 
неком прети (ГД), те се љубавници повуку или по-
срну, настављајући пољубац негде другде (ГЛ), баш 
када се двојица сударе тамо доле, пре него што је-
дан изгура другог (ДЦ). Чежњив је тај метеж који 
траје само пар секунди, затим изненада утихне као 
по команди.

У центар са закашњењем трупне збуњени (ГЦ), 
врпољи се разматрајући шта му је сад чинити, угле-
да нешто ван и нестане. 

Нигде никог нема. 
Зграда је обасјана јаком светлошћу. 
Хук ветра или мора, личи на дубоки уздах.
У ДЛ окну, једна коврџава глава ђуска, окре-

нута теменом, хвата неки свој ритам. Истовреме-
но, у ГД оквиру, неко нешто чека – појављује се 
са кратким паузама једно напето лице са упадљи-
вом и углађеном фризуром. Чешка се, гризе усне, 
не схватамо тачно да ли је то што чека лепо или 
опасно, од чешкања ће фризуру скоро раскупусати. 
За то време, у ДЦ промиче лице детета, брзо, не-
ухватљиво, као безазленост. Она што чека ће одус-
тати. Коврџава глава ће направити круг око себе, 
лелујајући се лагано, са погледом и носом у вис, 
са осмехом Бога или наркомана. На тренутак ће се 
залепити за прозорско стакло, као да је посрнула, 
а затим ће наставити да се окреће ка ивици окна 
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мада ће њене коврџе остати ту, нама видљиве још 
извесно време, док се тихо не измигоље. Некој дру-
гој женици се кија (ГЦ), тешком муком ће се суз-
држати, а онда ће је изненада неко повући за нос и 
извући напоље. Три озбиљна лица ће се појавити 
један за другим (ГЛ, ГД, ДЦ), хитро и спретно, као 
пси трагачи који нешто њушкају, један ће се освр-
нути и отићи незадовољан (ДЦ), друга двојица ће 
издржати још мало, кинути потом један за другим 
и заједно нестати, баш када у ДД „осване“ неис-
павани човек који трља очи. Кад свраб и трљање 
престану, остаће још тренутак непокретан, да саку-
пи снагу, затим ће ставити наочаре и ужурбано кре-
нути, најпре на једну страну, затим на другу. Следи 
група неодређених, у различитим окнима осврћу се 
са лева на десно, неки други пак у суседним окни-
ма осврћу се са десна на лево, бришући путање 
претходника. Последњи застане, мало размисли, 
чак се можда и обрне ако је нешто заборавио, или 
баш има чврсту вољу (ДЦ).

Један мушкарац погне главу (ГД).
Жена је држи усправно (ГЛ). 
Када се нагло усуди да подигне поглед, жена је 

скренула на другу страну. 
У краткој паузи једна кеса ће пролетети испред 

фасаде, закачити се за носач празног штрика и 
остати ту неко време одолевајући ветровима. Ис-
товремено, тамо где је некада ђускала коврџава, 
појавиће се неки сметењак који маше рукама, као 
да неког или нешто тера, затим ће нагло, једним 
грчевитим покретом, покрити себи уста руком и 
отргнути се од прозора (ДЛ). Неко други као да је 
бачен или гурнут ка ДЦ окну – пристојна жртва 
насиља која то никада неће признати, поправиће 
пунђицу и замазану шминку, и, после кратког узда-
ха, вратити се дужностима. Тамо горе, у ГД, неко се 
глупира: докони тинејџер прави гримасе, растеже 
лице, проверава колико може бити ружан, опасан, 
зао… глуми некакав бес или разјареност без тона, 
наједном се загрцне и остане без даха, услед чега 
поцрвени. Можда га то мало смири, у тренутку 
постане пар година старији. Доле, у центар, са ви-
сине силази средовечни мајстор (ДЦ), спорадично 
видимо све делове његовог тела, коначно и лице: у 
зубима држи неколико ексера. Обрише зној и ухва-
ти дах, намршти се, погледа на горе, затим на доле. 
Премерава, размишља… Нерадо се повуче, али тек 
када га нова лица окруже са различитих страна, 
свако је у некаквом свом послу. Један сумњичавац 
ослушкује (ДЛ), неко други веома миран и забри-
нут шаком прекрива очи (ДД), једна шмизла одозго 
неутешно цмиздри (ГД) и у малој стакленој бочици 
сакупља своје сузе. На другом крају (ГЛ), појављује 

се жустро девојче на самој ивици прозора, видимо 
је из профила са рукама иза главе, извири па нес-
тане у правилном ритму гимнастичке вежбе. Њено 
кретање подсећа на сказаљку метронома. Жртва са 
пунђицом ће поново бити бачена на прозор (ДЦ), 
овог пута нешто грубље него раније тако да ће јој 
бити потребан мали предах пре него што поново 
дође себи. Изнад ње, у ГЦ појављује се лепо муш-
ко нашминкано лице које певуши. Одзвањају речи 
старог ронда. Обоје ће у истом тренутку додирну-
ти ивицу усне, жртва да провери болно место, drag 
queen да поправи крваво црвени кармин. Тада ће 
и рондо стати, остављајући простор ослушкивања, 
уз један дубоки уздах закочене метрономске главе. 
Тамо у углу, неко ће се тихо закашљати (ДД), затим 
још једном, и још једном… никако да видимо то 
лице, јер се стално склања у покушају да обузда све 
јачи напад кашља. Метрономска „глава“ се поново 
покрене, сада се креће знатно брже (ГЛ). Кашаљ 
постаје злокобан, бледолики се истински бори. Јед-
на млада мајка се унезверено осврће, можда тражи 
помоћ које нигде нема. Стресе се и обгрли сама себе 
око рамена, почиње да грицка нокте, затим загризе 
цео палац и остане тако са палцем у устима као беба 
(ГД). Док се кашаљ заоштрава, почиње комешање. 
Јунаци куће се све чешће и све брже смењују. Дебе-
ли нешто жваће (ГЦ). Жена исправља косу четком, 
лице јој се не види (ДЛ). Неко са зубобољом, на-
дуваног образа, покушава изнутра да напипа болно 
место. Онда одједном вади из уста разне ствари, 
кликер, федер, упаљач, дечји авиончић који зафрља-
чи на страну, затим крене за њим (ДЦ). Госпођица 
са предугим ноктима отпија гутљај врућег чаја који 
ће је сигурно пецнути (ГД). Старија стоји непомич-
но, загледана и страшно тужна (ДЦ). Намрштени се 
рита и мигољи, покушава да шчепа нешто што му 
је упало у кошуљу позади (ГЦ). Неко скида џемпер 
преко главе, мучи се и извија, на тренутак бљесну 
разголићене женске груди, прекрасно и прекратко, 
одмах затим потону (ГД). Мушкарац са пером у 
раздељку, као тамо заборављеном, остаје запањен 
(ДЛ). Дете развлачи жваку, прави највећи балон на 
свету (ГД). Када балон пукне, кашаљ нагло стаје 
(ДД), као и све друго на свету. Бледолики се смири, 
и сам пријатно изненађен због овог наглог прекида, 
ужива у том смирају, чак се и насмешка, пожели 
да склопи очи али се у последњем тренутку сети, 
стегне, усправи мршаву главу и крене даље… Али 
мало пре тога, сви затечени у том призору погнуће 
на тренутак главе, свако у својим мислима (умор-
ним, не нужно тужним!), – једино ће онај Залутали 
што ништа не слути, подићи поглед и кренути да у 
ваздуху руком исписује линије фигура које птице 



описују у лету (ДЛ). 
Хук ветра или мора, личи на дубоки уздах. 
Тада се сви у призору нагло стресу, беже на 

разне стране, што–даље, што–пре. Уједно се згро-
зе, па опет, и опет, па се преплаше, а онда се тргну. 
Поред оног Залуталог (ДЛ) појави се старија дама 
са уштирканом крагном, скупоценим накитом и 
белим напудерисаним лицем (ДЦ). Изнад препад-
нутог који тражи излаз (ДД) промакне дугокоси са 
скорелим блатом на упалим образима, можда чак и 
са трновим венцем на глави (ГД). Тргне се и један 
намрштени дечак који се потом шћућури уз иви-
цу, навлачећи на лице маску Бетмена (ДЛ), у исто 
време када се горе појави мушкарац који са главе 
скида чарапу, потом се стресе видно уморан. Дру-
ги мушкарац пришуњава му се са леђа, спреман на 
скок, затим му нежно положи руке преко очију и 
пољуби га у врат (ГЦ). Извирује трећи мушкарац са 
паром дечјих ципела на врху главе које очас спад-
ну због једног брзог окрета (ГД). Сви они смушено 
промичу измешани са мање одређенима и обич-
нима, ко зна шта овде траже, док се једна Весела 
од срца кикоће пре него што се озбиљно наљути, 
а можда и дрекне, уз полуизречену псовку (ДЛ). 
Било ко да се сада појави устукне (ДД); устукне и 
други (ГЛ); као да зуре један у другог, препознају 
се; у заблуди су; затресу главама; избегну један 
другога; још једанпут се тргну; погледају забез-
екнуто један за другим мада у потпуно супротном 
смеру; тресу главама док се поглед преноси из окна 
у окно, или ми бар тако изгледа. Док су последња 
двојица још увек у слици, негде другде се појави 
нова Лепотица која из косе истреса зрна свадбеног 
пиринча (ГЦ), све спорије, разуме се, постепено 
прелазећи на климање главом, из којег опет настаје 
трешење, из кога опет климање; пратећи је случај-
но, и она двојица успоравају, све док на крају један 
не испољи исто што и други. Она је најпре видљива 
само од позади, док се не осврне изненада напред, 
према мени! За њом, и сви други почињу да се гур-
кају око прозора и вире напоље. Неко се стушти и 
стисне уз стакло као да ослушкује (ДЛ). Доле вреба 
нови пар радозналих очију (ДД), неко се подлакти-
цама ослонио на прозор док лице провирује између 
њих. Загледао се тај несташни, испробава чак и ви-
зуру затварајући једно око наизменично са другим. 
Врева почиње да личи на зујање те кућа постаје 
као кошница. Када су се сви коначно сјатили, као 
некаква туристичка група необјашњиво повезана у 
датом тренутку, у једном изненадном трзају избаце 
унисоно – узвик запањености, а затим се кривећи 
смењују како би што већи број њих видео то нешто 
страшно важно што се дешава напољу. Горе се неко 

шакама ослонио о прозор (ГЦ), а бочним делом 
лица приљубио уз стакло, као да је глув или слеп. 
И остали се мигоље залепљени за стакло. Покуша-
вају да виде, да чују, можда да изађу ?! Већ је пао 
мрак (него шта!), тако да лица све више долазе до 
изражаја. 

Ко год да се окнима сада приближи, прође по-
ред њих и погледа пажљивије шта се унутра деша-
ва, видеће угњечена, разливена, збуњена лица ши-
ром раширених очију, образе који се тару и шкрипе, 
шаке које напипавају глатку површину, тражећи 
начин да савладају те своје стаклене границе. А 
онда ће њихова радозналост за спољни свет нагло 
спласнути истом оном брзином којом се појавила, 
јер увек постоје и боље забаве. Једна бака ставља 
на теме шеширић који личи на гнездо (ДЦ). Луда 
почиње да се клибери (ДД), и још неко за њом (ГЛ). 
Горе десно момак са шакама преко ушију удара 
такт главом (ГД), повуче тако бујицу покрета, сви 
се нешто врцкају и кикоћу као да су на журци, пра-
ти га жена која клима главом у истрајном стакато 
да-да-кању (ДЛ), разбарушени који ситно одмахује 
лево-десно (ГЛ), девојче које се штипка по обра-
зима да би било руменије (ГЦ), и мангуп који се 
налактио да пошаље неком пољубац (ДЦ). Један 
човек лагано извија врат, правећи необичан покрет 
главом (ДД). И други делови тела местимично про-
мичу: једна леђа која се извијају (ГЦ), или само рука 
која покушава нешто удаљено да дохвати (ДЛ), док 
се друге две руке сусрећу са винским чашама (ГД). 
Има ритма, звекета и кикота. Весела је та кућа која 
трепери у мраку. Делује скоро спокојно. 

Далеко од ње, негде у публици, у средини петог 
реда, танак светлосни сноп обасја једну издвојену 
столицу. Тамо неко седи и посматра, дуго и пажљи-
во, без икаквог покрета. 

Осећања нису јасна. Постоји само извесна на-
петост у расцепу између посматрача и куће, слично 
осећају када неко покуша да споји погрешне стране 
магнета. 

Нешто се чека.
Као шнала што нагло попусти од претераног 

притиска, један прозор пуцне и широм отвори кап-
ке. Жамор из куће се појача. 

Хоће ли одолети?
Растеже се време у бескрај. 
Упале се још два светлосна снопа у публици, 

обасјају столице у другом и седмом реду. Тамо седе 
неки други посматрачи који очас постају посматра-
ни. Незгодна је та пауза колико год да траје. 

Онда се светло у публици равномерно поја-
ча тако да нема више истакнутих. Чак је и кућа у 
међувремену утихнула, мада не знам тачно кад.



Питања за учеснике

1. Како сте доживели рад? 

2. Како опажате своју позицију/место/улогу у 
овом раду? Како опажате позицију других 
људи у публици?

3. Када су реченице почеле да се појављују у 
оквирима, како сте доживели ту промену? 

4. По Вама, када се и како рад завршава? 

5. Шта мислите, како су изабрани људи који су 
учествовали у овом раду?

6. Како сте ви бирали кога ћете да гледате/
пратите?

7. Јесте ли неког пропустили? Како и кога? 
Случајно или намерно?

8. Да ли се заиста сви појављују само једанпут? 
Због чега?

9. Шта их повезује? Јесте ли се трудили да их 
некако повежете?

10. Када сте одустали? Имају ли они уопште нешто 
заједничко? Контекст? Овај рад? Можда вас? 
Ипак причу?

11. Колико вам је та прича блиска?

„НЕПАР“ је ауторски рад. 
Може бити представа, инсталација или филм. 
Може имати више видова те је дефиниција излишна. 
Остаће свакако повод.

„Непар“ је инициран драмом „Час у коме ништа нисмо 
знали једни о другима“ Петера Хандкеа. Испитује нес-
клад између опште тенденције умрежавања која тече 
упоредо са експанзијом виртуелних Агора, и доживљаја 
разједињености у свету у коме су укрштања реткост, а 
створени линкови кратког века. Кроз прозорска окна 
прати се дан станара у једној кући: пролазни фрагмен-
ти интимности – ухваћени, потом и увеличани у свом 
настајању и нестајању. Има их много, а сваки станар 
види се само једанпут, на кратко, појављујује се и изми-
че, како погледу тако и очекивањима, због чега кућа по-
некад личи на разнобојни и привлачни рингишпил, док 
мимоходи и зачудни синхроницитети потцртавају при-
лике за нове приче, нужно пропуштене јер остају у оку 
посматрача, ван домашаја самих актера. Партитура за-
мењује наратив, форма прати законитости музичке ком-
позиције, кроз коју прође 99 актера различитих узраста, 
избора и занимација. Скоро да и немају ничег заједнич-
ког изузев адресе и одлуке да се у овом раду појаве. 

Станари (по редоследу појављивања): Бојана Мишић, 
Милан Марковић Матис, Славица Мирковић, Вирџинија 
Ђековић, Ђорђе Бранковић, Борис Чакширан, Весна Ми-
лосављевић, Андрија Стојановић, Стефан Малешевић, 
Вељко Богдановић, Славиша Рајковић, Слађа Тасић, Боба 
Мирјана Стојадиновић, Андреј Тодоровски, Душица По-
падић, Нина Савчић, Ирина Кнежевић, Анђелка Нико-
лић, Мирко Јокић, Владимир Миловановић, Светлана 
Павловић, Драгољуб Недић, Михаела Дракуловић, Дра-
гана Јововић, Драган Ракић, Маја Мирковић, Ана Адамо-
вић, Мирослав Карић, Добривоје Милијановић, Тихомир 
Дамјановић, Владимир Мушицки, Бојана Шкорц, Весна 
Ташић, Оља Живановић, Стеван Марић, Милош Пауно-
вић, Ирена Мичијевић, Марко Маринковић, Слободан 
Калуђеровић, Александар Божина, Јелена Илић, Љиља-
на Тасић, Милан Ђурић, Милена Квапил, Сунчица Вучај, 
Раде Ћосић, Магда Јањић, Драган Димчић, Анђелија 
Тодоровић, Предраг Милановић, Илија Милошевић, Ра-
дивоје Андрић, Биљана Славковић, Милена Каличанин, 
Нина Марковић Матис, Радивој Кнежевић, Исидора Ве-
селиновић, Лав и Сења Поповић, Душица Парезановић, 
Димитрије Тадић, Грета Гарбо Пелевић, Анета Стругар, 
Урош Јанковић, Григорије Дракуловић, Бојана Лазић, 
Зоран Маравић, Душан Чавић, Јованка Радојичић, Весна 
Варићак, Луција Дракуловић, Зоран Рајшић, Иван Мра-
тинковић, Марко Гверо, Лука Миљковић, Јанош Буш, 
Маријана Цветковић, Маја Пелевић, Немања Станковић, 
Добрица Веселиновић, Иван Тодоровски, Маја Ћирић, 
Ђорђе Дракуловић, Тања Марковић, Марија Стојић, Љу-
бица Бељански Ристић, Селман Тртовац, Ана Тодоров-
ски, Тања Берцлаз Симић, Димитрије Стојановић, Јана 
Тасић, Ксенија Ђуровић, Бојан Бабић, Ања Тасић, Ђорђе 
Живадиновић, Нина Лазаревић, Марина Лазаревић, Ида 
Теодосијевић и Ана Козић. 
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