Сумњиво лице у мојој школи

Лица:Отац Миша- хард-диск,Мајка Милка-Мотхер борд,Ћерка Вида-тастатура и монитор,
Полицајци-монитори и компјутери,Ђока-монитор компјутер тастатура,Госпон Мића,Перицаначелник компјутерске полиције,Јоца-школски чистач.
Миша и Милка
Миша:Милка,Милка, види ово!
Милка:Шта је?
Миша:Види ово је сад стигло. Види на мејл.
Милка:Шта је то?
Миша:Па писмо, шта ће бити? Слушај(Чита):,,Драга моја Видо,послушаћу све оно што си ми
рекла.Када ме буду намотирали у директорској канцеларији ја ти одма или пишем мејл или
пишем поруку на инста,фацебоок или вајбер.Једва чекам да се видимо!Љуби те твој Ђока."
Милка:Јао,јао ,јао ,шта ме снађе!
Миша:Шта те снађе,па снађе те то да ниси требала дете да шаљеш код тече у ону радњу,а ти
запела да дете иде ,ето ти сад.
Милка:Па добро,а одакле ти то писмо?
Миша:Па стигло .Види мејл.
Милка:И ти прочитао.Куку,куку,куку.
Миша:Па ја, ко ће други?
Милка и Вида

Милка:Шта ти је Видо?
Вида:Шта ми је ?Па на пример данас су ми читали мејл,наставница информатике ме је ударила јер
није хтело да се куца слово Т ,напињете ме ти и тата за госпон Мићу: ,,Удај се за њега ,па удај се за
њега".Нећу да се удам за њега .Ово са Ђоком је већ......
Милка:Само немој рећи свршено.
Вида:Е ,баш то сам хтела да кажем.Он долази овде у школу, у канцеларију директорке.

Милка:Опа, бато ,код директорке.
Вида:Да,да,а не као овај ваш који стоји тамо у остави.
Милка:Па шта ако је остава ,то ти је исто као директорска канцеларија,али само без директорке и
без свега што је у директорској канцеларији.
Вида:Ја сам вама рекла, нађите ми дечка,јел сте нашли?Нисте .Е, па зато сам га ја сама нашла.
Милка:Добро,добро ,ајде да идемо да кажемо оцу.
Вида:Оче,оче!
Миша:Не могу сада, заузет сам. Морам да складиштим информације.
Вида:Али, оче.
Миша:Рекао сам , не сада.
Милка:Ти си увек изван свих дешавања .
Миша и Перица
Перица:Добар дан, госпон Мишо.
Миша:О, добар дан,добар дан.
Перица:Замолио бих Вас да прочитате овај мајл.
Миша:Дај то овамо.Шта је ово?Мејл од директорке школе .Шта ли пише(чита):,,Упозоравамо све
компјутере,мониторе,децу и све остале људе.У школу је дошло ,,сумњиво лице" моле се сви да
буду у приправности.Сумњиво лице је један млад човек у одличној форми, а са собом има доказе
у вези са случајем ТИП1-Теткица и погачица 1".
Јао куку,куку има доказе о случају ТИП1,то су јако поверљиве ствари.
Перица:Да,да, а читајте и ово .
Миша:Шта је ово?
Перица:Шифра јако поверљива.
Миша:Поверљива кажеш.(чита):,,Варшавско плава,Лепа Брена,дуге ноге,супа,м м м,венац,тикток,уљез."Аууу ,шта је ово.Ништа не разумем ,сем овога Лепа Брена и дуге ноге.
Перица:Ја сам протумачио шифру.
Миша:И....

Перица:И ништа, и то што сам протумачио мени није било јасно па сам се изнервирао и избрисао
тај ворд документ у ком сам решио шифру.
Миша:Јао ,јадан ја.Нема везе ,идемо даље.Позови све полицајце овде из кабинета тако да нико
не сазна.Нико не зна да су сви комјутери и монитори из кабинета информатике полицајци .Сутра у
ово време имаћемо гугл састанак .Договорено?
Перица:Договорено.
Састанак

Миша:Из дриректоркине канцеларије стигао је мејл који гласи:,, Упозоравамо све
компјутере,мониторе,децу и све остале људе.У школу је дошло ,,сумњиво лице" моле се сви да
буду у приправности.Сумњиво лице је један млад човек у одличној форми а са собом има доказе
у вези са случајем ТИП1-Теткица и погачица 1".Значи да ли је неко приметио долазак неког
сумњивог лица у ову школу?
Сви полицајци:Не.
Миша:Добро овако ,испита ћемо све наставнике, јелте мушке .Прво ћемо испитати наставника
хемије ,он је мени сумњив.Стално прича нешто H2,O2,H2+O2 .....
Перица:Али то су ознаке за водоник ,кисеоник .
Миша:Водоник,кисеоник ,мени је ту нешто сумњиво.
Перица:Али,он нит је млад, нит је у доброј форми.
Миша:Право збориш ,нит је млад, нит је у доброј форми.Ништа онда ,нећемо да га испитујемо
(неко куца на врата од кабинета).Напред.О ,Јоцо, ти си.Ајде, уђи.
Јоца:Добар дан,мислим да сам нашао сумњиво лице.
Миша и Перица:Стварно, где?
Јоца:Он је у канцеларији директорке.
Перица:Ајмо овако.Ти, Јоцо, носи Мишу у канцеларију и прикључи га у кућиште.Ти,Мишо ,буди
спреман да складиштиш информације и све ми јављај.
Миша:Ја?
Перица:Па ти си једини Миша, колико ја знам.
Миша:Добро ,важи ,крећемо.

Милка и Вида

Милка:Шта ти је, Видо?
Вида:Мајко моја ,мајчице најмилија.
Милка:Видо шта оћеш?Пређи на ствар.
Вида:Ништа нећу само сам пресрећна.
Милка:Што,богати?
Вида:Дошао је!
Милка:Ко је дошао?
Вида:Па Ђока ,мама.Стигао је.
Милка:А Ђока,добро добро.(Јавља се Миша)
Миша:Жено брзо дај ми најопаснији компјутерски вирус, а и пиштољ.
Милка:Шта ће ти то?
Миша:Ништа, не питај, само дај.
Милка:Добро,дедер,изволи.
Миша:Хвала.Ако се не вратим ,знајте да сам вас волео.
Милка и Вида:ПУ,ПУ,ПУ далеко било.

Акција
Миша:Ајмо могу ја то.Је ли ти?
Ђока:Ко ја?
Миша:Па видиш ли ти неког друог овде?.
Ђока:Не.
Миша:Па онда се теби обраћам.
Ђока:У реду!Изволите.

Миша:Одакле си?
Ђока:Из продавице.
Миша:Из које?
Ђока:Сервис ,,Пуцка".
Миша:Аха,тако значи.О, ево га ,ушао сам у мејл.
Ђока:Е, ја то не дозвољавам.То су приватне ствари.
Миша:Да,да.А шта је ово.Документ,,У случају кризне ситуације",кризна ситација.Каква кризна
ситуација?
Ђока:То је у случају напада вируса.
Миша:Вируса ,аха.А шта је ово?Неки мејл који ти је стигао.(чита):,,Драги мој Ђоко,мој отац је
стално преокупиран складиштењем беспотребних ствари,што би ја рекла контејнер,мама ми је
предивна жена, она је управљач свих мојих мисли и свега што ја радим. Али родитељи су ми
,волим их.Видимо се ,воли те, твоја Вида."Вввввида која Вида?
Ђока:Вида из ове школе.
Миша:Моја ћерка,Вида М Компјутерић.
Ђока:Е да, баш та.
Миша:Јао ,мајко моја,шта ћу сад. Ја већ написао мејл директорки да је сумњиво лице нађено.А
ево и она је одговорила:,,Сумњиво лице је нађено на другом месту,у сали за физичко.То је био
нов наставник,стижем ускоро у моју канцеларију , не пуштајте то ваше сумњиво лице."Е , дивно
,морамо нешто да смислимо.
Ђока:Имам ја идеју, овако -Ви мени доведите моју Виду.
Миша:Не зови је ,,моја Вида".
Ђока:Добро,доведите Виду и када директорка дође, ви кажите да сам се ја заљубио и да сам ја
Вама био сумњив јер сам се чудно понашао и она ће то све разумети.
Миша:Не,не.Овако ћемо, ја ћу да доведем Виду и кад директорка буде дошла, ја ћу рећи да си се
ти заљубио и да си ти мени био сумњив јер си се чудно понаша,а она ће нараво све то да разуме.
Ђока:Али то исто сам и ја рекао .
Миша:Ма кад ти кажеш то нема исти значај као када га ја кажем.

Вида и Ђока
Вида:Ђоко,ту си!
Ђока:Да,стигао сам.Све сам био урадио што си ми рекла,а након тога ме је твој отац привео.
Вида:Моја отац?
Ђока:Да,да.
Вида:Добро не обазири се на њега.Умислио да је шеф неке тамо компјутерске полиције.
Ђока:Видо,написао сам ти песму(чита):,,О ,моја Видо,ти си једна предивна цура,
Прелепа је и твоја тастатура.
А тек што ти је монитор леп,
Кроз њега би ти и ја могли да пропутујемо цео свет.
Ђока твој ти ово пише,
Зато што те воли највише“.
Вида:Дивно.
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