
Ана Вукајловић 

 

Ко је крив за јединицу 

 

ЛИЦА: 

ДЕЧАК 

САНДРА 

ТУЖИЛАЦ 

БРАНИЛАЦ 

СУДИЈА 

БАКА 

ДЕДА 

САВЕСТ 

ЗАПИСНИЧАР 

 

(Група дечака и девојчица седи и учи) 

ЗОРАНА: 2+6=8... 

ЈЕКИ: Хеј друштво, ако не престанемо да учимо бићу хитан случај за лудницу. 
Поблесавила сам од формула. 

ВАЊА: А ко ће бити крив када добијемо јединицу? 

ТОЉА: Не знам. 

ДАДА: Ја бих мислила на паметније ствари, види како је диван дан. 

ВАЊА: Опет вас питам, ко ће бити крив кад добијемо јединице? 

ТОЉА: Не знам. 

ДАДА: Тачно, кога би све могли да оптужимо? 

БОЉА: Ја бих оптужила све, укључујући и овај диван дан, 

ЈЕКИ: Ма немој, сви криви! Како то може? 

БОЉА: Укључујући и себе. 

ДАДА: Крива је моја баба. Најела сам се њених колача и сад не могу да дишем. 



БИГИ: Наставник је крив. 

БУБИ: Дежурни кривац је ћак. 

СНЕЖА: Хеј друштво, хајде да се играмо суднице па да видимо ко ће бити крив? 

ЗОРАНА: Сјајна идеја. Можемо ли се послужити стварима из стана? 

ДАДА: Наравно! (Музика) 

(Одлазе са сцене, а убрзо се враћају са разним одевним и другим предметима. Намештају 
сцену као судницу. Договарају се ко ће ко бипш. Судија облачи пелерину, ставља капу, 
уместо чекића варјача. Свако се одева према лику који тумачи) 

ЗАПИСНИЧАР: Часни породични суд заседа, сви устаните. (Сви устају, улази судија и 
седа) 

СУДИЈА: Као што видим наша расправа је изазвала велико интересовање па предлажем да 
почнемо, али упозоравам присутне у сали да буду мирни. јер у противном ћу све удаљити 
из суднице. Уведите оптуженог и дајем реч госпођи Савест која ће по службеној дужности 
заступати окривљеног. Образложите тужбу. (Записничар уводи ученика) 

САВЕСТ: Срећко Несретковић, од оца Просечног, мајке Попустљивке, баке Мекосрце, 
деде Лакоћемо и свих осталих умешаних у овај случај, по занимању је ученик. Он је дана 
петка, тринаестог добио из математике јединицу. Молим да се та јединица унесе као 
материјални доказ број један. 

(Музика. Двојица уносе огромну јединицу високу 100 цм) 

САВЕСТ: Покажите је, да је сви добро виде. (Записничар то и чини. Баба се крсти, тата 
препш, мама окреће леђа, деда одмахује руком...) 

СУДИЈА: Молим мир у судници, или ћу вас одстранити! 

САВЕСТ: Ову јединицу још, из милоште, зову и бугер, кец, ,ас, пањ. Ученик Срећко 
Несретковић не зна ко је крив за ову јединицу. Ја њега оптужујем и захтевам да се 
најстроже казни. 

БРАНИЛАЦ: Молим часни породични суде. да се ово брише. Ми тек треба да докажемо 
ко је крив за јединицу. 

СУДИЈА: Бриши питање, пуј пике не важи. Предмет наше расправе је питање ко је крив за 
јединицу. Дајем реч господину Разбибригусу. (Овај вежба карате и бокс) 

БРАНИЛАЦ: Часни породични суде, најлакше је ћака оптужити за јединицу али, поставља 
се питање, има ли и других криваца. Видите и сами мог клијента, може ли он тако мали 
зарадити оволику јединицу? Мислим да за ову оцену има и других криваца. Предлажем да 
се испитају још неки сведоци за које сматрам да су једнако криви као и мој клијент. Нека 
уђе први од њих. (Дечак кити јединицу и ставља јој машну) 



СУДИЈА: Шта то радиш? 

ДЕЧАК: Хоћу лепше да изгледа, оваква је страшна. (Улази бака) 

ЗАПИСНИЧАР: Закуните се да ћете говорити истину и само истину. 

БАКА: Ух дете, срам те било. Откуд бих ја лагала, ја... 

МАМА: Она увек говори истину. 

БАКА: Ја увек говорим истину. Али, реците ми зашто сам ја овде? 

БРАНИЛАЦ: Бако, видите ли ову јединицу? 

БАКА: Ја баш слабо видим, али као да ми се вид нешто повратио. Видим јединицу. 

ТУЖИЛАЦ: Није вам се бако вид повратио него је та јединица ко бандера и лична је 
својина вашег унука и он нема право да је поклони или на други начин отући. 

БАКА: Уф. да није то она јединица због које је у нашој кући ратно стање? 

(Бака гледа јединицу и крсти се) 

ТУЖИЛАЦ: Баш та Јединица. А оваква каква је, може се назвати и светски рат. 

БАКА: Шта сам ја ту крива? 

ТУЖИЛАЦ: Ја мислим да нисте, али мој уважени колега сматра да имате део кривице за 
ту јединицу. 

БРАНИЛАЦ: Молим колегиницу Савест, да не упада у реч. 

СУДИЈА: Суд се слаже, наставите. 

БРАНИЛАЦ: Мој клијент је изјавио да се уочи добијања ове јединице најео колача које 
сте ви испекли, заспао, а ви га нисте пробудили како вам је он рекао и због тога ништа 
није учио! 

БАКА: Чекај... А, знам да сам мссила мом унуку колаче. Трчи дете, игра се, умори се, па 
изгладни, наједе се мојих колача, па спава. Бакино, реци ти мени шта да ти умесим, шта ће 
ти највише пријати сада када си уморан. 

ОТАЦ: Батине. Батине ће му највише пријати. 

СУДИЈА: Молим да се не добацује, имам један нови карате захват за силеџије. 

ТУЖИЛАЦ: Значи, најео се ваших колача, затим легао и хрче уместо да учи математику? 
За то није крива бака већ он. 

БРАНИЛАЦ: Али зашто га нисте пробудили? 

БАКА: Ајме мени, дете мора јести и спавати. Како ће расти? 



ТУЖИЛАЦ: Часни породични суде, можемо ли ми да окривимо баку или добре колаче? И 
моја бака је правила најбоље колаче, зар да је због тога казнимо? Не, ни случајно! 

БРАНИЛАЦ: Тужилац покушава да наметне други проблем. Међутим, ја тврдим да је бака 
пробудила свог унука, он би тог дана знао математику у школи. Њој је било жао да га 
буди, зато и она сноси део кривице за ову јединицу. 

БАКА: Све баке пуштају унуке да спавају, зашто ја не бих мог. Ја њега волим и све бих 
урадила за њега. 

ТУЖИЛАЦ: Овај сведок је пристрасан и не може да сагледа свој део кривице. 

БРАНИЛАЦ: Ако воли свог унука, онда мора да види у чему греши и да му помогне. 
Немам више питања. 

СУДИЈА: Ако нема више питања, одведите сведока, а порота ће узети у разматрање све 
чињенице. 

(Музика) 

СУДИЈА: Нека се уведе други сведок.(Улази деда) 

ДЕДА: Ко сме да оптужи мога унука? Није што је мој, али он је најпаметније дете у улици. 
И ја сам био такав. Знате ону песму (Пева) "Ја, враголан и мој деда, кад кренемо свет нас 
гледа...". 

СУДИЈА: Ово није концерт, већ суд и мораћете да одговорите на нека питања. 

БРАНИЛАЦ: Видим, вама је до песме, а вашем унуку до суза. Видите ли ову јединицу? 

ДЕДА: Како да је не видим, скоро очи да ми избоде. А чија је? 

ТУЖИЛАЦ: Вашег унука и он ју је сам зарадио. 

ДЕДА: Види ти њега. Неће он да буде обичан. Види је само! Нема је веће ни у улици, а 
изгледа ни у школи. То може само мој унук. Исти деда. Паметно моје. 

СУДИЈА: Па није баш паметан, како ће да заврши разред? 

ДЕДА: Сешће и научиће. 

БРАНИЛАЦ: Е. ту смо! Кад ће сести и научити кад се из изјаве мог клијента види да доста 
времена проводи правећи са дедом змаја, иду на пецање... 

ДЕДА: (Прекину га) Тачно, нека научи да поправља и да ради. 

БРАНИЛАЦ: Шта сте радили то петка, тринаестог? 

ДЕДА: Поправљали чесму. 

ТУЖИЛАЦ: Све воли да ради. само неће да учи. Ко је ту крив? 



БРАНИЛАЦ: Крив је и деда. Што га није питао да ли је све научио, па онда да доће да му 
помогне. Овако, деда је звао унука, заједно су радили зато ће заједно и да сносе кривицу за 
ову јединицу. 

ДЕДА: Ако ће то да помогне мом унуку, мало ћу и ја бити крив. А откуд сам ја знао? 
(Шири руке) 

СУДИЈА: Јој, моја омиљена група, „Рибља чорба", хајде да је чујемо. (Ставља слушалице) 

БАКА: Је л' ми то имамо рибљу чорбу за ручак? 

СУДИЈА: Ово се слуша, а не једе се. 

БРАНИЛАЦ: Предлажем да се испита и отац мог клијента. 

ОТАЦ: Наравно да ћу говорити истину! Нисам ја као овај мој син. Каже да нема никаквих 
проблема у школи, кад оно, види, колика јединица. (Обраћа се дечаку) Шта је ово, лафе? 
Уместо да забијеш нос у књигу (Вади каиш из панталона), ти једеш, спаваш и забављаш се 
са другим стварима. Ма даћу ја теби! (Удара каишем) 

СУДИЈА: Смирите се, молим вас. Саберите се, понашајте се пристојно и не претите. Ово 
је породични суд. Због оваквог понашања можемо вас и казнити. 

ОТАЦ: Кажњен сам ја доста што гледам ову јединицу, а ја му обећао и компјутер ако буде 
одличан. А он? .Добио кеца и то' из математике! Види колики је, као из увоза! Изгледа 
врло квалитетан, постојан. Ни багер га не би покренуо. Кажите ви мени, колико дуго може 
да опстане? 

БРАНИЛАЦ: Овакав примерак, прилично дуго. 

ОТАЦ: Могу ли ја да разговарам са наставником? Ја бих замолио свог пријатеља који 
познаје наставника, па да га уништимо. 

СУДИЈА: Може и тако, али неће ваљати. Кеца треба уништити пред сведоцима из 
одељенске заједнице, а не у четири ока. То је тек онда ваљано. 

БРАНИЛАЦ: Мени се став оца не допада. Мора имати разумевања за свог сина. 

ОТАЦ: Да не треба да га пољубим и кажем: „Донеси сине још коју овакву, ја то разумем, 
можеш имати и целу колекцију. Твој тата нема ништа против"? 

БРАНИЛАЦ: За дете се мора наћи времена. Сматрам да и отац сноси део одговорности за 
ову јединицу, а не само син. Молим пороту да то узме у обзир. А оцу није баш лако да 
призна свој део кривице. Он само виче и галами, а никада није сео да вежба математику са 
њим. 

ОТАЦ: Часни судија, немам времена да седим, ко ће да заради новац? 

ДЕДА: Гос'н судија, баба ме дира, могу ли јој после сућења вратити? 

СУДИЈА: Може, али само дупло. (Улази мама и носи свеске) 



МАМА: Мене нико не мора да зове. Ево мене, а носим вам и доказе. Знам ја ко је крив! 
Погледајте шта пише на свакој свесци (Показује около): „Сандра, сцре, душо, мила...". 
Питајте га ко је Сандра? 

ДЕЧАК: То је моја другарица. 

МАМА: Не зову ти се све другарице у разреду Сандра. А тек колико причате телефоном, 
па диктираш задатке из физике. Боље да си мислио на математику, него на Сандру. Да је 
толико мислио на учење не би ова јединица била оволика. Уосталом, мора ли ова јединица 
ту да стоји? Све комшинице и пријатељице ће је видети. Морам ли баш толико да се 
брукам? Зовите Сандру и казните је. Мој син је невин! 

СУДИЈА: Зашто Сандру да казнимо? 

БРАНИЛАЦ: Ово је добар предлог. То потврћује моју претпоставку да није само ученик 
крив за јединицу. Мајка је то лепо приметила и преузела део кривице на себе. 

ТУЖИЛАЦ: Сви су криви, само ћак није!? Зашто је сад мама крива? 

БРАНИЛАЦ: Мама је требала да контролише шта и колико ради ученик. 

МАМА: Него шта да сам питала. Провирим у собу, питам га да ли учи, а он држи књигу и 
виче: „Учим, немојте ме узнемиравати!" И ја пустим дете да учи. а он исписује тамо неко 
име по свескама, па чак и по плафону. Писао је и песме! 

БРАНИЛАЦ: Што нисте некад извршили препад на његову собу и проверили шта учи, па 
да га испитате, преслишате? 

МАМА: Имам ја поверења у моје дете. 

БРАНИЛАЦ: Онда мора да се помирите и са чињеницом да сте и ви мало криви. 

МАМА: Сандра је крива. Заљубио се човек. 

ДЕДА: Ко се заљубио? 

ТУЖИЛАЦ: Ваш унук. 

ДЕДА: Исти деда. 

БРАНИЛАЦ: Мора се заљубити, он је у пубертету. Јавља се интерес за супротни пол. 

МАМА: Имам ја и других метода! (Обраћа се сину) Више нема телефонирања! (Отац 
удара каишем по руци) 

СУДИЈА: Нека приступи следећи сведок: наставник математике. 

НАСТАВНИК: Зашто сам ја овде позван? Ви ме врећате! 

БРАНИЛАЦ: Зашто сте му дали толику јединицу? 

НАСТАВНИК: Нека се зна да није знао. 



БРАНИЛАЦ: Да ли сте рекли да ћете тог дана испитивати ћаке? 

НАСТАВНИК: Нисам. али то није важно. Он је ћак и мора бити спреман за сваки час. 

БАКА: Можда га је болео стомак. У последње време нешто пати од стомака. 

ОТАЦ: Могли сте га питати да ли је спреман за час. 

НАСТАВНИК: Када је ћак болестан, он је код куће, а кад није спреман за час, може да се 
извини. Тог дана, овај је ћак био здрав и незаинтересован за градиво. Могао сам му дати и 
већу јединицу али ме је било срамота од осталих колега и ћака, 

МАМА: То му је прва јединица. 

НАСТАВНИК: Зато је и тако велика да се упамти! Да је мала, она би се изгубила, нестала, 
испарила. Овакав примерак се не може тако лако заборавити. 

БРАНИЛАЦ: Да је мања, било би, истина, лакше и мени. Овако је баш незгодно. 

СУДИЈА: Јединица не може бити згодна, напротив, она је врло ружна и треба је се што 
пре отарасити. 

ТУЖИЛАЦ: Ипак, предлажем да се овај примерак стави у породични музеј или. још боље, 
у школски. Да се показује генерацијама и генерацијама да деца почну да уче математику. 

БРАНИЛАЦ: Мој колега се служи методама застрашивања, а то није педагошки. 

НАСТАВНИК: Али је врло ефикасно. Да видите како само сада остали у разреду уче. Боје 
се да не добију овакву јединицу. Математика није баук, њу само треба разумети и 
систематски радити и вежбати. То је најбољи и најефикаснији начин да се лоша оцена не 
добије. То је јасно и ја сада одох, али још могу обећати да ћу ову јединицу поправити кад 
ученик буде спреман, кад савлада градиво и покаже више интересовања за математику. 
(Одлази) 

(Улази девојчица Сандра) 

ЗАПИСНИЧАР: Закуните се да ћете говорити истину и само истину. 

САНДРА: Какво је то питање? Како то да ја нисам обавештена шта се овде дешава? 

ТУЖИЛАЦ: Оптужена си као саучесник у овој јединици. 

САНДРА: Неће моћи! Ја имам тројку из математике и не дај Боже да добијем овакву 
јединицу. Мама би нала у несвест када бих је донела кући. Ни тројка није сјајна, али 
прогута се. 

БРАНИЛАЦ: (Показује на дечака) Он је мислио на тебе и није учио математику. 

САНДРА: Ја га нисам терала да мисли на мене. Он је већ трећи који мисли на мене. Ух. 
неће ми веровати другарице кад им будем причала. Весна ће пући од муке. 

ТАТА: (Обраћа се деди) Има мој син добар укус. 



ДЕДА: (Обраћа се тати) Да си видео само твоју маму... 

БРАНИЛАЦ: (Обраћа се судији) Због овакве девојке ја бих и главу изгубио. 

СУДИЈА: (Љутито удара варјачом по столу) Шта је ово!? Је л' ми то бирамо мис у 
судници или судимо? 

ТУЖИЛАЦ: Мени се чини да је мис ова јединица! Погледајте само. мој уважени колега је 
изгубио главу због ове девојке, Сандре. 

БРАНИЛАЦ: Тачно, то ми баш не иде у прилог да ја овако. матор будем загледан у ову 
девојку. Шта онда рећи за мог сиротог клијента? Видите ли са чиме се он бори: 
математика или ова девојка? Шта изабрати? Тежак проблем! (Чеше се по глави) 

МАМА: Балавац је он још за девојке. (Гледа у Сандру) Како се само нацифрала, к'о нека 
глумица. 

СУДИЈА: Удаљавамо се од предмета. Да позовемо окривљеног да чујемо шта он мисли. 

ТУЖИЛАЦ: Знам ја добро шта он мисли (Иронично имитира): „Наставник ме мрзи... 
Нико ме не разуме... Сви су криви, нисам ја..." Знам ја добро такве као он. 

БРАНИЛАЦ: (Обраћа се тужиоцу) Молим вас да се према окривљеном односите са 
дужним поштовањем! Факат је да има јединицу, али ко је од нас бар једном није имао? 

СУДИЈА: Ваљда не тражиш јавно признање за њега? 

БРАНИЛАЦ: Само тражим да се види колико су сви остали криви. 

СУДИЈА: Да чујемо ђака. (Обраћа се дечаку) Опишите како се то збило. 

ДЕЧАК: Био је диван пролећни дан. Сунцс је обасјало двориште, а наставник... 

НАСТАВНИК: Шта наставник? 

ДЕЧАК: Пита, прозива (Тужно). А ја нисам поновио. Знате већ зашто: јео сам колаче, 
радио са дедом, а и природа буја (Гледа у Сандру). 

СУДИЈА: Да ли вам се то и раније догађало? 

ТУЖИЛАЦ: Је л' ми то треба да плачемо над његовом судбином? 

СУДИЈА: Не упадајте у реч. 

ДЕЧАК: Јесте, али сам успевао да се извучем, а сада не. 

ТУЖИЛАЦ: Долијала лија. 

БРАНИЛАЦ: Молим пороту да ове искрене речи узме као олакшавајућу околност. 

ТУЖИЛАЦ: Само немојте да плачете, позваћемо ми још сведока. 



ДЕЧАК: Не треба никога звати, сви сте ви у праву. Ја ћу ту јединицу поправити, па макар 
била највећа на свету. Само ме пустите да учим. 

СУДИЈА: Ако је тако, предлажем пороти да се повуче и донесе пресуду. 

(Музика. Одлазе) 

ЗАПИСНИЧАР: Устаните, суд заседа. И ученик је крив, али део кривице сносе и остали 
споменути субјекти. Њихово је да се преиспитају и промене. Једино се не зна какав је у 
погледу пролећа и сунца. 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Суд је имао у виду чврсту вољу ученика да поправи јединицу. Он мора 
до првог тромесечја то и да уради. Условно се кажњава на строжији режим живота. Ако се 
ово још једном понови биће много строжије кажњен. 

СУДИЈА: Спроведите га до куће да почне са учењем. А вама који сте учествовали на овом 
сућењу ХВАЛА и чувајте се свих јединица! 

(Музика) 

ВАЊА: Какво суђење? Мени се не допада. 

ЈЕЛЕНА: Мени се не учи. А бранилац је сладак. (Гледа у дечака) 

БОЉА: Хоћеш да се и теби суди? (Музика) 

(Завеса) 


