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ПРВИ ЧИН 

Ве ли ка про стра на го стин ска со ба Хаџи 
То ми не ку ће. 

Отво ре на, дво крил на ста кле на вра та, а 
с ле ве и с де сне стра не ши ро ки про зо ри са др-
ве ним ре шет ка ма. Кроз њих се ви ди бал кон са 
сво јим у бо ја ма и ре зба ри ја ма др ве ним сту-
бо ви ма. Око бал ко на и про зо ра пу жа се ло за и 
ди вља ру жа. Иза њих на зи ре се ба шта, улич ни 
зид са ве ли ком дво крил ном на свод ка пи јом и 
цео крај ва ро ши са ра за су тим кро во ви ма ку-
ћа про ре ше та ни вр хо ви ма и гра на ма др ве ћа 
из ба шта. А то све над ви су је ста ри кров са-
бор не цр кве на ко ме се бли ста зла тан крст. 

Зи до ви со бе су у „до ла пи ма”, узи да ним ор-
ма ни ма, за чу ва ње пра знич ног оде ла. У углу со-
бе је ма њи ико но стас са за па ље ним кан ди лом 
оп ко љен сре бр ним и злат ним ха џиј ским је ру-
са лим ским ико на ма и ико на ма из Све те го ре, 
Ри ла, Пе ћи. Око ико на ки те су вог бо си ља ка од 
шкро пе ња све том, кр ште ном во дом, и вен чи-
ћи од ду хов ских цр кве них тра ва. Под је за стрт 
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ве ли ким ћи ли мом са ве зе ним Со ло мо но вим 
сло ви ма. Око ћи ли ма, уза зид, мин дер лу ци, по-
кри ве ни ду гач ким ћи ли мом и ја сту ци ма цр ве-
не бо је, тзв. „чу пав ци ма”. По зи до ви ма, из ме ћу 
про зо ра, обе ше ни ра зни зла том, сре бром и ср-
мом ве зе ни пе шки ри. Та ва ни це иша ра не кру го-
ви ма од ра зно бој них ре зба ри ја из чи јих сре ди-
на ви се ве штач ки из ра ђе не кри шке лу бе ни це, 
ди ње и међ њи ма по ве ша но су во гро жђе и жу те 
ду ње са уве лим ли шћем. Из над про зо ра сву да 
ра фо ви пре пу ни по ре ђа них са ха на, сре бр них 
по слу жав ни ка и зар фо ва за шо ље од ка фе. 

Дан се сми ру је. По ћи ли му игра кло нуо 
сун чев зрак. Са ули це до пи ре свир ка, гра ја. 

У со бу ру пи пу но де во ја ка кли чу ћи, пе ва-
ју ћи и игра ју ћи. Не ке узе ле теп си је ме сто да-
хи ре; не ке шо ље од ка фа ме сто чам па ра, уда-
ра ју ћи у њих. 

ВАС КА (иде ка су прот ним вра ти ма ви-
чу ћи): Ста но, хо ди и ти ова мо. Хо ди да игра мо 
и да пе ва мо. 

(Остале девојке од ла зе ћи игра ју и пе ва ју): 

Ша но ду шо, Ша но, отво ри ми вра та,
Отво ри ми, Ша но, вра та, 
да ти дам ду ка та.
Из го ре ме, Ша но, мо ри, тво ја ле по ти ња,
Тво ја ле по ти ња, тво ја кра со ти ња,
– Ох ле ле, ле ле, из го ро’ за те бе.

ВАС КА (за др жа ва Ко ца ну, го ли ца ју ћи је и 
шти па ју ћи): Ова мо ти! 
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КО ЦА (оти мљу ћи се од Ва ске, али већ 
раз дра га но, стра сно): Пу сти ме, Вас ка! Јао, не 
сти скај!.. Бо ли ме, Вас ка, бо ли! 

ВАС КА (ву че је к се би и љу би): Че кај ти, 
че кај! Гле, ка ко се она рас круп ни ла? Ова мо! 
(При вла чи је и љу би.) 

КО ЦА (цик не др же ћи се за образ): Јао, изе-
де ме! – Ала си ти, Вас ка! А не знаш ка ко бо ли! 

ВАС КА (око ње): Јест, бо ли. А кад би те он 
ме сто ме не?... (По ка зу ју ћи јој на образ): Кад би 
те он по љу био, он да?... 

КО ЦА (за пу ша ва ју ћи Вас ки уста, упла-
ше но зве ра око се бе): Ћу ти, слат ка, чу ће ко!... 
(Од ла зи бе же ћи.) 

Ула зи СТА НА. 

ВАС КА (при ла зи Ста ни и хо ће да је по-
ве де): Хај де и ти, Ста но, са на ма да пе ваш и 
да играш. Ни ко нас не ће мо ћи гле да ти. Са ми, 
код нас и у на шој ба шти игра ће мо. 

СТА НА (оти ма ју ћи се): Не ћу, Вас ка, не ћу! 
(Плач но): Са ми смо код ку ће. Отац љут, прек... 

ВАС КА (пре кор но): Хај де, Ста но! Што си 
та ква? 

СТА НА (од луч но): Не ћу, не! 

Из ба ште се чу је пе сма и игра. СТАНА 
слу ша ју ћи им пе сму, бри ше су зе. 

ВАС КА: А што пла чеш? 

СТА НА: Па ка ко да не, Вас ка?... Ето, ви сви 
пе ва те и игра те, (окре ће се упла ше но око се бе), 
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