
Тоде Николетић - Седам Снежана и патуљак 
 

Седам Снежана и патуљак 
 
Жанр: Савремена бајка 
место догађаја: Шума 
 
ИГРАЈУ: 
СНЕЖАНА 1 ПАТУЉАК - Мрвица 
СНЕЖАНА 2 ПРИНЦ - Хајванко 
СНЕЖАНА 3 БАКА - Стака 
СНЕЖАНА 4 ВУК - Вуле 
СНЕЖАНА 5 СНЕЖАНА 6 СНЕЖАНА 7 
 
Сцена : Кућица на пропланку, около кућице је шума. 
Између два дрвета је разапета жица. Мало напријед се налази велики ковчег са 
благом. Испред кућице се са лијеве и десне стране налазе 
огледала (7) и седам столица 
 
МРВИЦА: Здраво народе дечији! Здраво радознали свијете! Здраво шумна шумо! 
Здраво њежни цвијете! Здраво бистра ријеко ! Слатка јагодицо! Здраво страшљиви 
зеко.'Здраво цвркутава птицо! У свијету мрава ,црва и црвица ... Поздравља вас 
ваш патуљак мрвица ! Сигурно се питате откуд патуљак, односно ја у шуми? И то 
сам? Е, то је дуга прича. Али, признаћу вам сањари моји, побјегао сам! Да .да. 
побјегао. Него, (седа на просценијум) да вас питам, волите ли ви бајке? Свашта од 
мене!? Наравно да волите. Е,па, раздрагани моји, зато је дошао ваш патуљак 
Мрвица, да вам исприча најнеобичнију бајку. Бајку коју је неки маштовити писац 
потпуно изокренуо. Замислите штаје урадио тај, шашавко! Умјесто да нам је 
послао у шуму ону прелијепу ,Снежану, он је полупао лончиће И послао нам седам 
Снежана. Да. Седам. И то седам размажених Снежана. Али најбоље је да пођемо 
у ову блесаву бајку . А, сада! Отворимо аплаузом ову тајанствену завјесу! 
Из кућице излази Снежана, растеже се и зијева. 
СНЕЖАНА 1 : (гледа у саф) Јао! Десет је сати. Баш сам се пробудила рано. Могла 
сам још мало дремнути. (зјева) Ух ала сам гладна. Залијепио ми се стомак за 
кичму. Да видимо шта је наш Мрвица спремио за клопу. (сједа заједну одстолица и 
гледа се ) Мрвице! Мрвице! Гдје је тај патуљак? Увијек касни. Мрвицеееееее ! 
СНЕЖАНА 2 : Шта се дереш, оштроконџо једна. Пробудила си ме, а тако сам 
лијепо сањала. ( сједаза днигу столицу) 
СНЕЖАНА 1 : Мрвице! Па гдје је та шепртља? Умријећу од глади. 
СНЕЖАНА 3 : Који вам је мандрак лијенчуге! Шта скичите ко гладне прасице? 
СНЕЖАНА И : Онај сметењак од патуљка опет касни са доручком. 
СНЕЖАНА 2 : Мислиш ручком. 
ПАТУЉА: ( на глави мује куварска капа а око струка кецеља) Стојим на услузи, 
драге моје Снежане. 
СНЕЖАНА 1 : Па добро, гдје си ти, шепртљо? Јеси ли ти глув?! 
СНЕЖАНА 3 : Биће да је глуп. 



СНЕЖАНА 1: Туп! 
СНЕЖАНА3 : Глуп! 
СНЕЖАНАл : Туп! 
СНЕЖАНА 3: Није него,глуп! 
СНЕЖАНАл: Рекласамтуп! 
СНЕЖАНА 2 : Тишина! Он је и глуп и туп! Је ли готов доручак? Говори! Црко смо 
од глади. 
ПАТУЉАК : Шта жели господа? Можда, кајгану? Омлет? Јаја на око? 
СНЕЖАНА 2 : Јаја на око! Јеси ли ти блесав? Хоћеш Ии да оћоравим?Мени донеси 
димљеног лососа у кикирики сосу. Трком! 
СНЕЖАНА 4 : Стани! Ја ћу суви врат са руском салатом и кавијаром. 
СНЕЖАНА 5 : Чујем ли ја то добро? Спрема се гозба. Баш ми се једу поховани 
шампињони. 
ПАТУЉАК : Свакако.Шампињони (пише каопоруџбину ) 
СНЕЖАНА6 :Аја! 
ПАТУЉАК : Заповједајте. 
СНЕЖАНА 6 : Компот од кајсије ,пржени бадем и пуњене смокве. 
ПАТУЉАК : Како ви кажете. Одмах ћу  
СНЕЖАНА 7 : Чекај! (кроз прозор ) Заборавио си пекиншку патку. 
ПАТУЉАК : Патку!!иОдакле ми пекиншка патка!? 
СНЕЖАНА 7 : Баш ме брига. Роди! 
ПАТУЉАК: Да родим патку? 
СНЕЖАНА 7: И то реш. (сједа за столицу ) И дај брате нешто да се попије. Донеси 
бокал лимунаде. Бокал малине. Бокал дјуса... И ради нешто! Шта стојиш! Мрдни 
мало! Гузоњо ! 
ПАТУЉАК : Драге моје Снежане, ето ме за секунд. Док се ви умијете и оперете 
зубе... 
СНЕЖАНА 1 : Да се умијем? Не пада ми на памет. Да се смрзнем. 
СНЕЖАНА 3 : Ко ће се сваки дан умивати. Зар хоћеш да потрошим ово лијепо 
лице!? 
СНЕЖАНА 4 : Да перем зубе.Нисам блесава.Да ми се смање зуби? Пропадну 
десни! 
СНЕЖАНА 2 : Ми смо и онако лијепе. Природно лијепе. Јел тако огледалце? - 
СНЕЖАНА 7 : Оглеадало, огледалце моје, кажи ми на свијету најљепши ко је? 
(пауза) Ја! (усхићено) Ја! Ох! 
СНЕЖАНА 6 : Гријешиш. Слушај ко је наљепши. Огледало огледалце моје кажи ми 
на свијету најљепши ко је? Ко? Јааа? Па наравно. Ко би други био. 
СНЕЖАНА 1 : Биће да сам ја најљепша. 
СНЕЖАНА 3 : Коза. 
СНЕЖАНА 1 : Молим. 
СНЕЖАНА 3 : Добро си чула. Лијепа си ко коза. Зато те маћеха и отјерала. 
СНЕЖАНА 1 : Ако сам ја коза онда си ти ћора. 
СНЕЖАНА 5 : Не препирите се гуске. Обје више личите на ћурке. 
СНЕЖАНА 3 : Ћурка ти је стрина. Гуско једна гускава. 
СНЕЖАНА 5 : Понови то још једном, неваспитана шврако. 
СНЕЖАНА 3 : Гуско. 
СНЕЖАНА 1 : Козо! 



СНЕЖАНА 3 : Камило! 
(почиње свађа и тада улијеће патуљк) 
ПАТУЉАК: Младе моје даме. Доручак је готов. Изволите у трпезарију на 
ждеранију. 
СНЕЖАНА 7 : (све супотрчале на врата) Не гурајте се прождрљивке! 
СНЕЖАНА 6 : Пусти ме! Ти дебела.... 
СНЕЖАНА 1 : Прасицо!!! 
ПАТУЉАК : (након што су отишле) О, јадан сам ја. Нема на свијету несрећнијег 
патуљка од мене. 
Гдје баш мене да снађе оваква несрећа. Мене да задеси седам Снежана. Оооо. 
Неее! Хајде да је 
једну Снежану отјерала маћеха. Али седам? Што је много, много је. И шта сад да 
радим. Пола блага 
сам потрошио на њихове жеље. (отвара ковчег) Браћа су ми побијегла. А, опет, не 
могу да оставим те 
јадне сиротице. Довољно је што су их мајке оставиле. Осим тога неко их мора 
васпитати.Научити бонтону и 
манирима 
(тадаједна Снежана претрчава носећи векну хљеба а другајејури) 
СНЕЖАНА : Врати хљеб! Врати хљеб! 
ПАТУЉАК : Неко их мора хранити. Богами, имају добар апетит. Ако наставе овако 
са ждрањем, остаћу без грама блага.Их кад би наиша'о неки богат и згодам принц! 
(тадападају на сцену огризци од јабука и друге хране) (опетједна Снежана 
истрчава) 
СНЕЖАНА 4 . Врати пиле! Врати моје пиле! 
ПАТУЉАК : Ауууу...Ал тарупају! Ко термити! 
СНЕЖАНА 3 : (носи нарамак гардаробе) Мрвице, ово да си ми опрао до вечерас. 
СНЕЋАНА 1 : А, мени Мрвице хитно опеглај ову хаљину. 
СНЕЖАНА 5 : Па добро, човјечуљче, зар ми још ниси очеткао ципеле. Шта ако се 
појави какав принц? 
ПАТУЉАК : Одмах ћу Снежанице. 
СНЕЖАНА 4 : А, не. прво ћеш ми окрпити блузу . 
ПАТУЉАК : Блузу! Ево, само да узмем иглу. 
СНЕЖАНА 3 . Да ниси пипнуо иглу. То може да чека. Прво иди у трговину и купи : 
10 килограма 
чоколаде, 10 килорама сладоледа, шлага, воћа колача... 
ПАТУЉАК : Како ви кажете. Шлаг, воће, поврће све. (вади злато) (Снежане сједају 
за сто и диве се својој љепоти) 
СНЕЖАНА И : Јао што сам ја лијепа! (љуби огледало) Погледајте ове очи! 
СНЕЖАНА 2 : Изгледаш као да си се уплашила! Моја Ијепота је права 
раскош.Гледајте усне? 
СНЕЖАНА 3 . Као од камиле! Ја сам Ијепша. Мене је вјероватно родила вила. 
(Ијуби огледало) 
СНЕЖАНА 4 : Тебе је ождребила кобила. Не лупај, гледај шта је љепота. Овакав 
нос нема ни... 
СНЕЖАНА 5 : Ни слон. Шта лупаш то није нос већ сурла! Погледај моју љепоту. 
Могу да конкуришем за мис. Сваког принца да оборим с ногу. 



СНЕЖАНА 6 : Истина да можеш. Али са тољагом. Ћути карикатуро. Да си лијепа, 
не би те маћеха отјерала. 
СНЕЖАНА 7 : Драге моје. Ја не само што сам лијепа већ сам и згодна а уз све то 
играм и плешем као балерина. Погледајте. (уз лијепу музику игра неукусно и 
трапаво) 
СНЕЖАНА 1 . Пато могу ија. (играјош горе) 
СНЕЖАНА 3 : Хајде сви да играмо.(играју на неку познату музичку тему) . 
(све Снежане се придружују), (тада се појављује патуљак, Снежане скачу и све му 
отимају) 
ПАТУЉАК : Стигао сам. Ко је тражио чоколаду? 
СНЕЖАНА 5 : Мени чоколада! 
СНЕЖАНА 6 : Мени сладолед? 
СНЕЖАНА 7 : Дај шлаг! (руше га доље исве гагазе) Пусти! 
СНЕЖАНА 2 : Не дирај банане, ти, прождрљивко. 
СНЕЖАНА 4: Остави козо! 
СНЕЖАНА 3 : Гдје је моја барбика. Зашто ми ниси купио барбику, кепецу 
неваспитани? 
ПАТУЉАК : Јааа....Барбика? Овај.... Заборавио сам. Сутраћу. 
СНЕЖАНА 4 : Јао! Ја сам гладна. 
СНЕЖАНА 5 : Хоћу лимунаду. 
ПАТУЉАК : Лимунаде. Ево одмах ћу донијети. 
СНЕЖАНА 7 : Пусти лимунаду. Дај прво вечеру. 
ПАТУЉАК : Вечеру? Па тек је два сата. Вечера је у шест.  
СНЕЖАНА : Баш ме брига. Споји ручак И вечеру! Хоћу сада да једем.  
СНЕЖАНА л :Ија!  
СНЕЖАНА3 :Ија!  
ПАТУЉАК : Ко је још видио да се вечера служи у вријеме ручка. 
СНЕЖАНА 6 : Хоћемо клопу! Хоћемо клопу! 
СВЕ : Хоћемо клопу! 
ПАТУЉАК : Добро. Али послије идете на спавање. (ставља куварску капу и 
кецељу) Ста желите за јело? 
СНЕЖАНА 1 : Прасетину са бареним кромпиром. 
СНЕЖАНА 3 : Јагњетину. Лешо. 
СНЕЖАНА 2 : Поховане батаке. 
СНЕЖАНА 4 : Смудј а-ла Паризијен! 
СНЕЖАНА 5 : Пуњену дињу. 
ПАТУЉАК: Пуњену дињу?! Сачиме? 
СНЕЖАНА 5: Са лубеницом! 
СНЕЖАНА 6 : Руску, француску и урнебес салату. 
ПАТУЉАК: А ви љепотице? 
СНЕЖАНА 7: Ја ћу салату од морских плодова. 
ПАТУЉАК: Докја припремим јела ви лијепо узмите књигу И нешто читајте. Јел 
важи? 
СВЕ: Важи. 
СНЕЖАНА 1: Ево ја ћу прва да читам. (узимаједну велику књигу), (сви сједају 
уполукруг) Ово су сигурно бајке. Јао, које је ово слово? Не видим добро. 
СНЕЖАНА 7: Слово, слово, Ч. Ч као Чичвара. 



СНЕЖАНА 2: Прије ће бити ж. Ж као Жумбул. 
СНЕЖАНА 3: Ако је то ж, онда сам ја жаба. Кладим се у вечеру даје ово слово, Ш . 
СНЕЖАНА 5: Ш! Теби требају наочале. Не разликујеш слово Б од Ђ. Нећеш ваљда 
почети бајку са: Шила једном једна принцеза. Баш си глупа. 
СНЕЖАНА 3: А, ти си ми као паметна. Немој да те одвалим, вјештице једна. 
СНЕЖАНА 6: Само је пипни. 
СНЕЖАНА 7: Ти караконџуло да ћутиш. Ти си гора од ње. 
СНЕЖАНА 2: Ни ти ниси ништа бо!ја,карикатуро! 
СНЕЖАНА 7: Алапачо! 
СНЕЖАНА 2: Торокушо! 
СНЕЖАНА 7: Змијо! (опет се туку) лзбићу ти зубе! 
СНЕЖАНА 6: Не дирај ми другарицу, ругобо!... 
СНЕЖАНА 1: Ударије! Разбијој њушку! 
СНЕЖАНА3: Угризије! 
ПАТУЉАК: Опет? О ,нееее. Чекајте! Станите! (идаље се туку ) Доста!!! Не вриједи. 
(узима звонце и звони) Вечераааа! 
СНЕЖАНА 5: Вечера! Јуриииииш! (опет се гурају.одлазе на вечеру Игазе га) 
ПАТУЉАК: Мајко моја? Шта је ово? Не чудим се што су их маћехе отјерале. Почео 
сам да губим живце. Злато сам потрошио на храну и гардеробу. Плашим се да ће и 
мене на крају појести. Што сам бољи, оне су горе. 
СНЕЖАНА 3: (улази и подригује) Мрвице! Још ниси готов. А тако ми се спава. 
СНЕЖАНА 1: Ја не могу заспати без приче. 
СНЕЖАНА 7: Ни ја. Прочитај нам неку бајку, Мрвице. 
СНЕЖАНА 2: Мени Алису у земљи чуда . 
СНЕЖАНА 3: Мени Пинокија. 
СНЕЖАНА 6: Пепељугу. 
СНЕЖАНА 5: А ја ћу Три прасета. 
ПАТУЉАК: Добро, добро. (узима књигу и чита) Билаједном, три прасета, 
Пепељуга, Црвенкапа, Ивица и Марица,Алиса, Капетан Кука, и кренули они тако 
код баке бициклима. И тако их сусретне Пинокио иииииииии... (Снежанепочињу у 
хору хркати) Штаје ово мајко моја? Не знам шта да радим. Да бјежим. Не вреди, 
ухвате ме сваки пут. Не! Убићу се. Да. Убићу се. Збогом животе. (вуче ковчег до 
ивице просценијума ипење се на њега,ставља себи каиш око врата као да ће се 
објесити. Скаче)  
ПАТУЉАК: Не вреди, Неће! (скаче поново) Неће опет! 
(Улази принц. обучен као Робин Худ) 
ПРИНЦ: Хеј ти! Ти! Ти ка саишем! 
ПАТУЉАК: Којеља? 
ПРИНЦ: Да ја! Овај,ти! Шекај, шта то чадиш? 
ПАТУЉАК: Не прилази! Скочићу, не прилази! 
ПРИНЦ: Ооо! Мако ми тоје собље аштре ! Маква те то кука натјерала јабри хуначе, 
да се одрвиш за то трво! Мужи шта те качи стигао је принц ? 
ПАТУЉАК: Шта овај булазни? Ко си ти странче? 
ПРИНЦ: Ко сам ја! Со кам ја! Ах, представи ми да се дозволим. Принц Хајванко! 
(скида капу) Јунак из шарног серивуда!  
ПАТУЉАК: Принц Хајванко из серивуда! Само ми је овај био потребан ! Збогом! 
ПРИНЦ: Векај! Ти не чјерујеш Не чјерујеш? 



ПАТУЉАК: Није да не чјерујем, овај, вјерујем. Него, од куда ви овдје? 
ПРИНЦ: На зајном тадатку сам ,мислим у мисији. 
ПАТУЉАК: Хм. Можда ми он може помоћи. 
ПРИНЦ: (прилази коферу) Заравно. На то сам овдје. Мовори шта те гучи? (куца у 
ковчег) Зако се ковеш? Биме се чавиш?... 
ПАТУЉАК: Зовем се Мрвица а презивам Патуљак.По занимању сам рудар... 
Живио сам са браћом патуљцима све док... 
ПРИНЦ: Патуљци! Аха. Педам сатуљака. Сјећам се.И шта је баље дило? 
ПАТУЉАК: Не знам како да ти објасним. Све је некако замршено. Све би било 
добро да се нису појавиле остале Снежане... 
ПРИНЦ: Пнежане. Са даааа! Пнежана и седам сатуљака. Укапирао сам. 
ПАТУЉАК: Е, у томе је проблем. Није Снежана и седатн патуљака. Као што 
видиш, има седам Снежана и један патуљак тј. ја. 
ПРИНЦ: Како? А гдје су пруги датуљци? 
ПАТУЉАК: Побијегли. Храбри Хајванко. 
ПРИНЦ: Дивно. Оставили су ти слаго и бедам Снежана. Вигурно те соле. 
ПАТУЉАК: Соле! Не соле ме ни мало. Соле, овај, воле само принчеве. Слушај 
како лијепо хрчу. 
ПРИНЦ: Тлаго беби. Имаш педам сринцеза. А ја ни једну. 
ПАТУЉАК: Хоћеш рећи да ниси ожењен? Такав јунак нема принцезу?! 
ПРИНЦ: Не! Нош јисам нашао жраву пену . 
ПАТУЉАК: Ниси нашао праву жену?Ооо, спасиоче мој. Сам Бог те послао у 
рај.Погледај ову љепоту што хрче! Хоћеш ли дате упознам сањима? Видјећеш, 
слатке су, послушне, питоме... 
ПРИНЦ: Диће ми браго. 
ПАТУЉАК: Само небо те шаље. (Ијуби га у руку) 
ПРИНЦ: Добро, добро. Не ралави ми буку. Нинџа!!! 
ПАТУЉАК: (звони) Кукурииикууу! Кукурикуууу! Устајте љепотице! Стигао је баја! 
СНЕЖАНА 2: Који то коњ кукуриче? 
СНЕЖАНА 1: (гађа гајастуком) Умукни! (Остале Снежане га гађају јастуцима.) 
СНЕЖАНА5: Завежи! 
ПАТУЉАК: (баца јастуке на њих) Дјецо. Имамо госта. Стигао је коњ на 
принцу!...Овај...принц на коњу! 
СНЕЖАНА 6: Ко је овај зеленко? (прилази му) 
ПАТУЉАК: Дозволите ми да вам представим нашег госта. Принц Хајванко. 
СНЕЖАНА 7: Принц. Хајванко? 
СНЕЖАНА 4: Принц? Дјевоијке ,стигао је принц!!! 
СНЕЖАНА2: Прави принц? 
СНЕЖАНА 6: Како је лијеп и згодан. Здравојуначино. 
ПРИНЦ: Цдраво, дринцезе. Рубим љуке! (љуби рукуједној Снежани) 
СНЕЖАНА 1: Изгледа да су се нашем принцу побркали тонови. 
СНЕЖАНА 7: Нема везе. Сигурно је дошао да ме ожени. 
ПАТУЉАК: Па, лијепе моје ...док се ви упознате, одох ја да припремим нешто за 
кркање. 
СНЕЖАНА 3: Прије ће бити да сам ја у питању. 
СНЕЖАНА 4: Тебе да узме. Погледај се пјегушо на шта личиш.Изгледаш као 
ћурчије јаје! 



СНЕЖАНА 3: Не, него ће тебе узети, смлатино. 
СНЕЖАНА 6: Мали. Полази са мном (хватагаза руку) 
ПРИНЦ: Ево...(креће) ... 
СНЕЖАНА 1: Остави га'. Мој је. (вуче га на другу страну) 
СНЕЖАНА 5: Може. Али преко мене мртве. (вуче га на своју страну и откида рукав) 
ПРИНЦ: Шта је офо? Мрвице! Упомоћ! Упомоћ, Мрвице! 
ПАТУЉАК: (извирује) хехехе хе! 
СНЕЖАНА 3: Дођи љубави моја. Идеш са мном. (вуче га за главу) 
СНЕЖАНА 6: Ишчупаћеш му главу. Пусти главу! 
СНЕЖАНА 3: Баш ме брига. Довољна ми је и глава. 
СНЕЖАНА 2: (руше га) Ако ћеш ти главу, онда ћу ја ногу. (вуче му ногу) 
СНЕЖАНА 7: Ја ћу руку. 
СНЕЖАНА 4: Мени уво (вуче га) 
ПРИНЦ: Уфо! Немој уфо! 
СНЕЖАНА 4: Добро. Ако не даш уво, онда хоћу пољубац. 
СНЕЖАНА2: Ија. Ито филмски. 
ПРИНЦ: Бољупац! Фински! Мар зорам? 
СНЕЖАНА 6: Мораш. Принчеви у бајкама увијек Ијубе принцезе. Хајде дај, цмокић. 
ПРИНЦ: Јел у уста ? 
СНЕЖАНА 6: Не. Него у нос. Љуби и ћути! (Ијубије) ОххххЛ(пада) 
СНЕЖАНА 3: А сад мене. 
СНЕЖАНА 4: Не гурајте се. Све ћемо доћи на ред. Мене два пута. (пада) 
СНЕЖАНА 1: Дођи пиленце моје. (Ијуби га дуго све докпринц не изгуби ваздух и не 
падне у несвјест) 
СНЕЖАНА 5: Хајде, хајде, не фолирај. Устај! 
ПРИНЦ: Не могу. Зиси опрала нубе. Умиреееем... 
СНЕЖАНА 5: Аааа.Не! Онда ћу ја тебе оживјети са пољубцем. (љубига у руку, 
врат, лице ...) 
СНЕЖАНА 7: Е, Балванко. Садаје вријеме да плешемо. Пустите валцер. (иде 
музика заплес и све плешу сапринцом тако да га бацају као лоптицу једна до 
друге) 
ПРИНЦ: Јао! Грти ми се у влави. поже ли мауза? 
СНЕЖАНА 1: Може. Минут. Послије ћемо се играти маме и тате. 
ПРИНЦ: (сједа) Маме и тате? Хидај Кајванко ако ти је мивот жио. (бјежи а Снежане 
гајуре) 
СНЕЖАНА 3: Побјеже!!! За њим. 
СНЕЖАНА2:Недајму! 
СНЕЖАНА4: Станииии! (одјурише) 
ПАТУЉАК: Јадник. Боље да је наишао на осиње гнијездо. Баш ми га је жао. Али, 
боље он него ја. Ово је права прилика да се и ја одморим. Сада ће Мрвица мало 
да пајки. (леже) (одједном истрчава принц а и Снежане) 
СНЕЖАНА6:Стани! Стани! 
СНЕЖАНА 7: За њим! Опколи! 
ПАТУЉАК: Ауууу. Гадно му се пише ако га ухвате. Одераће га ко јарца. Не бих 
волио да сам у његовој кожи. (намјешта кревет) 
(са друге стране окренут ледима улазипринц Исудара се са Мрвицом. Оба се 
упла'се и бјеже на своју страну) Уххх. Што ме уплаши. 



ПРИНЦ:(А:/ец7) Спашавај. Домози побри патуљче. Две ћу ти сати. (вади кесу са 
новцем) жлато, оружје, зивот. Милост! 
ПАТУЉАК: Добро. Не цмиздри. Помоћи ћу ти.хајде, улази у овај сандук. Брзо! 
ПРИНЦ: Хвала ти. (Ијубига) Хвала...ти си трави батуљак. Волим те! 
ПАТУЉАК: Не балави ме.Слинавко! Ево их? (сједа на ковчег) 
СНЕЖАНА:5: Гдје је? Гдје је? Говори! 
СНЕЖАНА 6: Причај. Видио си га? 
ПАТУЉАК: Видио. Сто јест јест. Отишао је на ону страну. (показује на погрешну 
страну) 
СНЕЖАНА 3: За њим. Не смије нам побијећи (одјурише) 
ПАТУЉАК: (отвара сандук) Излази. 
ПРИНЦ: (вири) Јесу ли отишле? 
ПАТУЉАК: Отишле су. 
ПРИНЦ: Не кнам зако да ти се нахвалим. (опет га лиуби) Сидам на срај квијета. 
ПАТУЉАК. Чекај. А ја? Поведи И мене. 
ПРИНЦ: Бише! Ево их!. (покушавају ући оба у ковчег) Тјежимо!! \(сакривају се у 
ковшег) 
(улази погрбљена баба. Носи уједној руци штап а у другој корпу сајабукама) 
БАКА СТАКА: Ухуууу! Ухухууу! Има ли кога? Ееехеј!(/wпа на врата одкућице) 
ПРИНЦ: Бојеовакабетина? 
ПАТУЉАК: Видјећемо. Тражите неког бако? 
БАКА СТАКА:Шта кажеш? Не чује баба! Бабаје глува!... 
ПАТУЉАК: Бабајеглува. 
ХАЈВАНКО: Сува! 
ПАТУЉАК: Глува! А, сува ти ја глава! 
ХАЈВАНКО: Гува ми је сава!? (пипа се) 
ПАТУЉАК: Е, ово ти је да пукнеш од муке. Баба је глува, а овај је глуп ко ноћ. Баба 
је глува! Глува! Шепртљо! 
БАКА СТАКА: Јесте. Бака Стака је сува! И бака се уморила... 
ПАТУЉАК: Ево столице бако, одморите се. (доноси столицу и уместо да седне 
бака седа патуљак а бака пада.) 
БАКА СТАКА: Хвала, синко.Врло си учтив. Како рече да се зовеш? 
ПАТУЉАК: Мрвица. А ово је мој друг, принц, Хајванко. 
БАКА СТАКА: Не чује бака. Мало сам глува.како рече грудвица, и Кајманко. 
ПРИНЦ: Куј? Чајманко? Блушај, саба. Немој да вриједјаш! Хринц Пајванко. 
БАКА СТАКА: Не дери се. Чујем, чујем. Балванко. 
ПРИНЦ: Овајебукла. 
ПАТУЉАК: Ма пусти бабу. Него, бако Стако. Како вам ми можемо помоћи? 
БАКА СТАКА: Као што рекох. Бака Стака се изгубила. Па тражи пут. 
ПРИНЦ: Првице. Мрвице, дјетио сам се. сођи овамо. (одвајају се) 
ПАТУЉАК: Штаје сада? 
ПРИНЦ: Ба ова пабаје млазаћеха. 
ПАТУЉАК: Мислиш? 
ПРИНЦ: Когледај порпу? Јонијелаје отровне прскане пабуке. 
ПАТУЉАК: Мислиш јабуке? Пази стварно. Аууу. Па шта да радимо? 
ПРИНЦ: Јузећемо пабуке и отроваћемо се. Чако ћемо побијећи од тринцеза! 



ПАТУЉАК: Сјајно. Одличан приједлог. Слушај баба. Да се договоримо. 
Показаћемо вам пут под условом да нам дате јабуке. 
БАКА СТАКА: Да вам сирота бака да јабуке? А пемзија је мала и касни.Срам вас 
било... 
ПАТУЉАК: Па бобро, даба. Не плачи. Онда нам јродај пабуке. 
БАКА СТАКА: Продаћу вам јефтино. Испод сваке цијене. (провјерава да лије право 
злато) Може и за злато. Мијењаће бака за еуро. 
ПАТУЉАК: Заједан евро?Све!? Купујем! 
БАКА СТАКА: Марш! 
ХАВАНКО: Моме ти кажеш карш? Мади кач, бабускаро!(вади мач) 
БАКАСТАКА: (удара га с кишобраном) Шибе! Шибе! 
ПАТУЉАК: Чекај, Хајванко! Смири се баба. Колико тражиш за јабуке! 
БАКАСТАКА: Десет... 
ПАТУЉАК: Десет! Пристајем. Хајванко донеси десет еврића... 
БАКАСТАКА: Десет хиљада евра! 
ХАЈВАНКО: Хесет диљада? (пада у несвијест) 
ПАТУЉАК: Пристајем. Ево. И губи се! 
БАКАСТАКА: Хвала, стрвице. Хвала Кајманко! Ајд у здравље. 
ПАТУЉАК: Одерала нас матора вјештица. Хеј! Па нисмо јој показали пут. 
ПРИНЦ: Шо је киша. Пекаје ноједу вукови. Него, да ми припремимо самку за 
Знежане. 
Поставићемо јорпу са кабукама овдје и чекаћемо да их поједу. А послије кидамо. 
(стављају корпуна сред бине) 
ПРИНЦ: Генијално. Стави јабуку код огледала. (Хајванко ставља) Помијери је 
мало улијево.Тако. 
Не! Ипак је стави овдје код кревеца. (овај носи) Није добро,боље да је на столици. 
Јесте. Не! Однеси столицу код ковчега.Е, то је то! Не ваља. Врати је на старо 
мијесто! 
ХАЈВАНКО: Умукни! Солазе Днежане! Бијежи! (крију се иза ковчега) 
СНЕЖАНА 2: Нема га. Побјегао је. 
СНЕЖАНА 4: А тако се лијепо љубио. 
СНЕЖАНА 5: (улази са друге стране) Јесте ли га пронашле? 
СНЕЖАНА 2: Као да је у земљу пропао. 
СНЕЖАНА 6: Какав момак. Јесте ли видјеле онај стас?Онај глас? Штета. Баш 
штета. (сједа) 
СНЕЖАНА 7: Гдје је онај патуљак. Опет се изгубио. Вријеме је за вечеру. Тако сам 
гладна. 
СНЕЖАНА 1: Које споменуо клопу. И ја сам гладна. 
ВУК: (са наглашеним раменима као атиета) А тек ја! Буахаха ха хааа! Мјесец дана 
нисам клопао. Бухаха ха! 
СНЕЖАНА 5: А ко си ти молићу лијепо? 
ВУК: Вук. 
СНЕЖАНА 7: Вук Мандушић? (вук се лупа у гиаву) 
ВУК: Шта лупате? 
СНЕЖАНА 6: Знам. Вук Караџић. 
ВУК: Не него вук самотњак. Погледајте мало боље. Реп, уши, зуби. Па ... ко сам? 
СНЕЖАНА 4: Вук Лопушић! 



ВУК: Не вриједи. Показаћу вам! Иде маца око тебе пази да те нео гребе. Чувај мијо 
реп да 
не буде слијеп, ако буде слијеп отпашће ти реп. (ставља капу код прве Снежане) 
СНЕЖАНА 1: (узима капу) Сјетила сам се. играчка. 
ВУК: Полако даме моје. Објаснићу вам. Ја сам вук. Јел јасно, вук. Пошао сам до 
црвенкапине баке да је поједем, па сам залутао. 
СНЕЖАНА 3: Шалиш се. 
ВУК: Не шалим, мајке ми. мораћу неког од вас да поједем. 
СНЕЖАНА 4: (удара га у леда) Баш си духовит. 
СНЕЖАНА2: Марш! 
ВУК: Молим? 
СНЕЖАНА 2: Марш у кухињу и спреми нешто за јело док не дође Мрвица.  
ВУК: Али, молим вас. Моја репутација. Вучји понос... 
СНЕЖАНА 4: Даћу ти ја понос по носу. Вуци се тамо И опери посудје! 
ВУК: (трља очи) Мора да сањам.зажмурићу, можда ми се причињава. 
СНЕЖАНА 2: (шута га) Евоти, да те пробудимо из сна! 
ВУК: Јој! Није сан. Овоје кошмар. 
СНЕЖАНА 6: (доноси веш) Ово да си опрао и опеглао до вечера. 
ВУК: Да оперем? Не долази у обзир. Вуле има достојанство. 
СНЕЖАНА 7: (удара га метлом) Ста имаш? 
ВУК: Јао. Ништа. Вуле се шалио. Вуле зна да пере... 
СНЕЖАНА 7: И да си све почистио. Да се цакли кад се вратимо. Идемо дјевојке по 
оне двије вуцибатине. (одлазе) А ти! Немој да ти падне на памет да побијегнеш. 
ВУК: Ни говора. (кадсу отишле) Јао Вуле, црни Вуле. (шири вес) Умјесто да сада 
грицкаш баку и 
Црвенкапу , ати переш и чистиш. Црни Вуле. Оставићеш кости овдје. Јој! Ево их! 
(улазепринц и Мрвица. Вуле скаче и ставља руке на очи) Бићу послушан. Немојте! 
ПРИНЦ: Ста је ша овим ушатом репоњи? 
МРВИЦА: Као даје видио живог мртваца. Хеј ти! Који ти је враг? 
ВУК: Браћо! Браћо! Спашавајте. Помажите. Заробљен сам! 
ПРИНЦ: Сиди овог врашљивка? Ову вруку од бука. Брам те сило. 
ПАТУЉАК: Па то је вук. Шта тражиш овдје несрећниче? 
ВУК: Пошао сам да смажем ону размажену Црвенкапу. 
ПРИНЦ: Па си палутао у ову зричу. Лијепо богами. 
ВУК: Спашавајте браћо.. .Смазаће нас ждере... 
ПРИНЦ: Је ли Жуле, аје си ли овењен? 
ВУК: Ста прича овај? Ко је Жуле? Ко је овењен? 
ПАТУЉАК: Питајеси ли ожењен? 
ВУК: Ма, иди молим те. Не могу ни себе да прехраним. Него шта да се ради? 
ПРИНЦ: Ба се дјежи. Муд који кили моји. 
ВУК: Не разумем шта је рекао ,али прихватам. 
ПАТУЉАК: Не помишљајте на бијег. Ухватиће нас. 
ПРИНЦ: А та се дотрујемо? Имамо јотровне пабуке. 
ВУК: Ово сам разумјео. Сјајна идеја. Овамо јабуке. 
ПРИНЦ: Брвоја! 
ВУК: А не! првоја. Пусти... 



ПАТУЉАК: Људи, мислим вукови. Нема нам друге. Мораћемо се борити. Боље је 
часно погинути него срамно прати веш. 
ВУК: Право каже човек.. .овај.. .чуљак. 
ПРИНЦ: Јорите се ви. Ја бих ипак бабуку 
ПАТУЉАК: Не буди кукавица. Па ти имаш и мач 
ПРИНЦ: Пач! Али њих је медам. А нас тамо сројица. 
ПАТУЉАК: Па шта? Идемо на фактор изненађења. 
ПРИНЦ: У реду.Бека вам нуде. (вади маЧ) 
ПАТУЉАК: Имам план. Вуле, ти се наоружај јастуцима. Ти Хајванко се сакриј иза 
ковчега с благом, а ја ћу иза дрвета. Кад дам знак нападамо. 
ВУК: А шта ћеш нам дати? 
ПАТУЉАК: Сигнал. Кад викнем: Рооокааааај! 
ПРИНЦ: Вад кикнеш? 
ПАТУЉАК: Рокааааааааајјј!... 
(Вуле и Хајванко га гадјају јастуцима) Ови су дефинитивно глупи ко ноћ! Ама 
хајвани, ко је рекао да 
мене гадјате? 
ПРИНЦ: Ри си текао, Рокааааааај! 
ВУК: Тише! Долазе. 
СНЕЖАНА 1: Само да ми падне у руке. Куку ли га њима. Има да ме ожени принц 
или Вуле... 
СНЕЖАНА 4: Гдје ли су се сакрили. Тако је досадно без њих. (улазе остале 
Снежане) 
СНЕЖАНА 3: Кукавице. 
ПАТУЉАК: Рокаааај!!!!! Распалииии!!!!! 
ВУК: Навалииии! 
СНЕЖАНА 5: А ту сте, вуцибатине. Сада ћете добити батине. 
СНЕЖАНА 6: Хоћете рат? 
ВУК: Опкољени сте. Предајте се. 
СНЕЖАНА 7: Никад. 
ПРИНЦ: Мадите вачеве. 
СНЕЖАНА 1: Немамо мачеве. 
ПРИНЦ: Надите вешто. 
(Снежане узимајујастуке, ћебад, пешкире, кутлаче...) 
СНЕЖАНА 4: Може.Сспремне смо. Свирајте јуриш. 
СНЕЖАНА 6: Јуриииииииииииииииш! 
ВУК: Удри. 
СНЕЖАНА 2: Опали. Нежали! 
ПАТУЉАК: Треси! 
ПРИНЦ: Мјеси! 
СНЕЖАНА 3: Држи га! 
(овдје уз веселу музику дочарати борбу, све док се не пјави бака Стака) 
СНЕЖАНА: Предајте се! 
МРВИЦА: Предајемо се! 
ВУЛЕ: Предајемо се! 
СНЕЖАНА 2: Вријеме је да нас ожените. 
СНЕЖАНА 4: Ја ћу Хајванка! 



СНЕЖАНА5: Јаћу Вулета! 
ВУЛЕ: Кукуууу! 
БАКА СТАКА: (улази и лупа штапом) Доста је било,дјецо. Прекини паљбу. 
ПРИНЦ: Маћеха! Муле ! Врвице! Маћеха! 
ПАТУЉАК: Бака Стака? Откуд сад па ова? 
БАКА СТАКА: Тишина! (маше штапом) 
СНЕЖАНЕ: Бако. Бако. (умиљавају се око ње) 
ВУК: Признајем'да сам глуп. Али изгледа да капирам. 
ПРИНЦ: Ја сам изгледа глуп. Гле па ја сам проговорио! Људи па ја причам 
правилно?! 
БАКА СТАКА: Умукни,блебетало! Дјецо, вријеме је да се вратите кући. Распуст је 
готов. Доста сте се играли. 
ПАТУЉАК: Играли? Зар је ово све била игра? 
БАКАСТАКА: Не замјерите ми људи. Мало сам ову бајку измјенила, да бих моје 
унуке обрадовала. 
СНЕЖАНА 1: А тако нам је лијепо било. 
СНЕЖАНА 6: Бакице, ми бисмо се још играле. 
БАКА СТАКА: Нема више. Школа зове. Хајде дјецо, поздравите се лијепо са вашим 
домаћинима. 
ПАТУЉАК: Мислим да и ја капирам у чему је штос. 
СНЕЖАНА 7: Па... Чика Мрвице, надам се да се не љутиш. Збогом. Био си одличан 
кувар. 
СНЕЖАНА 6: Извини ако нешто није било у реду. Збогом Вуле. Збогом Хајванко. 
ВУК: Мени се плаче. Не знам је ли од среће или од туге. Збогом. 
СНЕЖАНА 5: Немој нас заборавити ,Мрвице. 
СНЕЖАНА 4: Видимо се следећег љета. Довиђења.(оста/е сепоздрављају 
и'одлазе) 
СНЕЖАНА 3: Доћићемо вам и идућег љета. Довидјења. 
БАКА СТАКА: Па драги моји пријатељи, хвала вам што сте се бринули о 
дјевојчицама. Видимо се опет. 
ПАТУЉАК: Аааа, не бакице! Не може тек тако да се заврши ова бајка. 
БАКА СТАКА: Молим? 
ПАТУЉАК: Вуле! Хајванко! Држитеје! 
БАКА СТАКА: Чекајте. Чекајте! Објаснићу вам...Чекајте! Шалила сам се\...(патуљак, 
Хајванко и вук јуре баку) ( глумци излазе на сцену уз веселу музичку нумеру) 
 
К Р А Ј 


