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RANKO MARINKOVIĆ 

 

KAZALIŠNE RUKE  

 

(scenska igra prema noveli Ruke Ranka Marinkovića) 

Glume učenici 6. razreda Osnovne škole Belec (2017./2018.) 

 

OSOBE: 

Pripovjedač 

Desna  

Lijeva 

Dječak 

Majka 

 

1. prizor 

PRIPOVJEDAČ: Gledao sam ih pred sobom prebačene na leđa kako se odmaraju jedna u drugoj. 

Lijeva se mazi u naručaju desne, spretnije, snažnije, pametnije, ozbiljnije. Desna je prstima obgrlila 

lijevu i nosi je pažljivo i brižno. A lijeva se mazi u zagrljaju, skakuće palcem po vrhovima ostalih 

prstiju, pjevuši  

LIJEVA: Do-re-mi-fa... fa-mi-re-do...  

DESNA: Što to radiš?  

LIJEVA: Pjevam. 

DESNA: Što to pjevaš?  

LIJEVA: Pjevam "do-re-mi-fa"...  

DESNA: Kao da si ti dijete?  

LIJEVA: Nisam dijete, ali zašto bi bilo glupo pjevati? A baš ću pjevati!  

Ja sam mala, ali znam 

sitna slova da čitam, 

znam i pisat' slova sva, 

koji uči, onaj zna. 

DESNA: Pa ti ne znaš pisati? Ja znam pisati.  

LIJEVA: Ali čitati ne znaš!  

DESNA: Ja barem znam listati knjigu, a ti ni to ne znaš. Ti znaš samo držati knjigu dok ja listam. 

Čovjek čita, ja listam, a ti, kao stalak — držiš.  

LIJEVA: Znam i ja listati! A da je Čovjek ljevak, znala bih i pisati!  
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DESNA: Pisati?  

LIJEVA: Kao i ti. A možda i bolje od tebe. Da je Čovjek ljevak, sve bih znala kao i ti!  

DESNA: Ti bi znala prstima pokretati marionete?  

LIJEVA: Znala bih.  

DESNA: I slikati bi znala?  

LIJEVA: Znala bih i slikati.  

DESNA: Znači da bi ti sebi i nokte rezala?  

LIJEVA: Naravno. A zar ih tebi ne režem?  

DESNA: Da, meni. Ali sebi to nitko ne može. A bi li znala šivati?  

LIJEVA: Znala bih i šivati.  

DESNA: Jest, udjenuti konac u iglu? To bih ti morala ja učiniti.  

LIJEVA: Sama bih i konac udjenula. Sve bih sama radila.  

DESNA: I vezivala kravatu?  

LIJEVA: I kravatu vezivala.  

DESNA: I stavljala kapljice u oko?  

LIJEVA: I stavljala kapljice u oko.  

DESNA: I brijala Čovjeku bradu?  

LIJEVA:I bradu brijala.  

DESNA: Ali Čovjek se ne bi dao tebi brijati.  

LIJEVA: Zašto ne? Ja bih ga obrijala bolje od tebe.  

DESNA: Ti bi ga porezala žiletom.  

LIJEVA: Ja sam mislila da Čovjek to iskreno hoće kada je sam govorio... 

DESNA: Jezik izbaci u svijet svoje riječi. Svijet želi govoriti, ali svoje želje ne iskazuje riječima. 

Riječima ih skriva i zaklanja želje. Riječi su kazališna maska.  

LIJEVA: A kako možemo znati što Čovjek želi ako ne po riječima?  

DESNA: Sve su riječi jednake, a nijednoj ne vjerujem. 

LIJEVA: Ja ne znam ići za riječima.  

 

2. prizor 

LIJEVA: Dok se ti rukuješ, ja držim tvoju rukavicu kao rob. Ti si Čovjekov ponos, njegova snaga, 

mudrost, smisao. Jednom riječi: ti si Ruka!  

DESNA: A ti što si?  

LIJEVA: Ja? Ja sam hvataljka. Zato ja poznajem Čovjekovu želju za vodom kad je žedan. 

DESNA: Da. Ali kad je žedan, ja mu pružam vodu.  
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LIJEVA: Ti si isto tako držala olovku učitelja koje je osudilo nevina Čovjeka. A taj je Čovjek bio 

nasmrt blijed i usne su mu drhtale kao da se smrzava. Gledao je u tebe sa stravom, pratio je svaki 

trzaj tvojih prstiju kao da bi ga već samo to tvoje micanje moglo osuditi. Govorila sam ti: "Ali što to 

je učinio? Pogledaj kako je blijed, sav se trese, zar ti to nije dosta?"  

PRIPOVJEDAČ: Gledam ih posvađane i ne vjerujem u tu svađu. Istinu je rekla Desna: obje su ipak 

ruke.  

 

3. prizor 

(Prema njima ide dječak. Dječak prođe smiono pored Lijeve. Čak je i pogleda drsko, kao smetnju 

na putu. Lijeva ga nespretno kvrcne po nosu palcem i kažiprstom. Dječak je pljune. Lijeva se 

instinktivno digne i zamahne šaljivo iznad dječakove glave, kao da tjera muhe. No Desna se digne i 

pljusne dječaka po licu. Dječak vrisne.) 

  

LIJEVA: Zašto si udarila dječaka? 

DESNA: Zato što te pljunuo! Pljunuti nekoga je najveća uvreda časti 

(Dječak je, međutim, vrištao zbog zvučne uvrede po licu.)  

DJEČAK: — Ma-ma, a-a-a.. 

DESNA: Gle derana, što se razdrečio! Daj da te obrišem.  

LIJEVA: Ne treba. Sama sam se obrisala o kaput. 

DESNA: Uostalom, pazi, eto mu majke! (Majka se podiže iza zastora.) 

MAJKA: Zašto ste udarili moje dijete?  

DESNA: Pljunulo me!  

LIJEVA: Nije tebe, nego mene.  

MAJKA: Pljunulo, tako, iz čista mira 

DJEČAK: Nisam, mama! Ova me najprije udarila po nosu-u-u..  

MAJKA: Imao je pravo! Ubojice! (Majka udari Desnu.) 

DESNA: Jaoj! 

LIJEVA: Zar te boli?  

DESNA: Užasno! (Lijeva je bila nježna, sestrinski...)  

PRIPOVJEDAČ: Gladile su jedna drugu i drhtale od želje za osvetom. A obraz tada pljune u njih, 

da bi ih oprao od blata i krvi. (Naklon. Pjesma.) 

 

ZAVRŠETAK 

 


