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Оливер Твист 

од 

Срѓан Јаниќијевиќ  

 

 

 

Според 

Чарлс Дикенс 
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Dramatis Personæe: 

Агнес 

Бамбл 

Бил Сајкс 

Господинот Собери 

Г-ѓата Корни 

Г-ѓата Собери 

Лордот Роберт Барнлоу 

Фегин 

Г-ѓата Бедвин 

Ненси 

Монкс 

Доџер 

Судија 

Чарли 

Ноа 

Еј-ти 

Деца во сиропиталиштето 

Деца кај Фегин 
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ЧИН ПРВИ 

 

Пролог 

Судница, без судија. Народ во публиката, порота, полиција; обвинетите во 

кафези, претежно се деца. На обвинителната клупа е Фегин, во тешки окови. 

Лордот Роберт Барнлоу и Оливер Твист. 

 

ПОЛИЦАЕЦОТ: Станете сите. Почитуваниот судија Очник. 

Влегува судијата. Пијаница. Под масата зема голтка. 

СУДИЈАТА ОЧНИК: Сведоштва ваши се сказна тажна 

На злотворов вината на сите им е јасна 

Постои ли казна за гнасава срамна, 

Пресуда силна и доволно болна? 

Работава денес ми е смешно лесна. 

За злотворов само – црна бездна. 

ХОР ОД ПУБЛИКА, врескаат: Да гние цел век во зандана темна! 

Прогонство за него, во колонија далечна! 

За Ѓаволот само бесилка стрвна! 

Ил’ секира остра за гушата погана! 

Чеканот на Судијата проработува. 

СУДИЈАТА ОЧНИК: Мир! Мир во судницата моја! 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Почитуван Судија, 

Покажува кон Фегин 

за оваа фурија 

Гнаса од канализација 

Место нема на оваа земја 

Видете ги кутриве деца 

покажува кон децата во кафези 

Што на улица ги исклоца 

и ги испогани нивните срца. 

Kalina
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На апашлук и питачење 

ги подведе оваа лисица. 

И внукот мој Оливер Твист 

Го фрли в’ таа иста стапица. 

Развратот негов не познава граница. 

СУДИЈАТА ОЧНИК: Фегин, ова ти е последна прилика 

Исповедај ги злата од твојата рака 

и пред да е доцна, моли за прочка! 

ФЕГИН: Ќе се исповедам пред сите, 

но да молам нема никој! 

На местово мое не јас 

ами да стои тука треба тој! 

Покажува кон Барнлоу. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Брука нечуена. Бесмислица чиста. Бесилка! 

ХОР ОД ПУБЛИКА: Бесилка! Бесилка! 

СУДИЈАТА ОЧНИК: Мир! МИР ВО СУДНИЦАТА! 

ФЕГИН: Да, да, 

пред џелатот треба да стои тој! 

И целиот ваш, богаташки сој! 

Сирачиња на улици цел рој, 

гладници и мешиња празни безброј. 

Тоа е вашиот благороднички гној 

Дур’ живеете вие ко бубрег в’ лој 

Јас само ги учев на занаетот свој 

Облека имаа моја од беден крој 

Покрив над глава во домот мој 

Храна за секое дете на број 

А сега врескате: „Еве го овој! 

Пред крвникот сега ти мирно стој!“ 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Зарем мора, судија пречесен, 

Да слушаме злотвор безвреден. 

Kalina
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ФЕГИН: Злотвор си ти. 

Убиец и лицемер. 

Пред десет години 

првиот злочин 

го направи ти! 

СУДИЈАТА ОЧНИК: Не си ти тука 

Да тужиш други! 

ФЕГИН: Да умрам може кога било 

Но да престанам да говорам – НЕМА! 

Почујте ја вистината права за 

ОЛИВЕР ТВИСТ! 

Пред десет години… 

 

Ретроспектива 

Судницата се претвора во Домот на Лордот Барнлоу. На сцената се појавува 

АГНЕС. Мајката на Оливер, бремена. Тука е г-ѓата Бедвин – слугинката на 

Барнлоу. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Исфрлете ја женава надвор од тука! 

АГНЕС: Ве молам Лорду, јас сум Ви ќерка. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Две деца имав, но веќе немам ќерка 

Пред мене гледам само обична брука 

Види се само со потечен стомак 

полн од срам и за блудничење знак 

АГНЕС: Тоа е Вашиот внук! 

Допрете, еве го клоца. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Ќе те клоцнам тебе, пачавро 

Со мажен човек, 

древното име мое Барнлоу, 

го извалка во тиња од срам. 

Исфрлете го надвор овој блам! 

АГНЕС, кон г-ѓата Бедвин на која ѝ е жал: 
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Не мачете ја неа, 

сама ќе си одам. 

Иако слугинка 

има душа, 

што немате Вие. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Чекај! 

АГНЕС: Тато? 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ, вадејќи некаков медалјон: 

Ова ми го дари. 

Слика твоја има. 

АГНЕС: И? 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Не ја познавам  

девојката на неа.  

Ѝ го фрла медалјонот. 

АГНЕС: Суров сте. 

Ќе се покаете 

Но доцна ќе биде. 

Си оди земајќи го медалјонот. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ, по кратка пауза: 

Ох што направив? Агнес! Ќерко моја! Врати се… Простено ти е! 

Г-ЃА БЕДВИН: Доцна е сега. 

Крај на ретроспективата 

 

ФЕГИН: Видете го сега, 

да го жалиме ли треба? 

Но злосторот допрва 

Доаѓа сега. 

 

Ретроспектива 

Ја гледаме Агнес во бура. Исцрпена талка додека не стигне пред 

СИРОПИТАЛИШТЕТО во Каломагливо. Селото е исто како и името. 
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ФЕГИН, со хор: 

Агнес низ бурата бега 

Напуштена дури и од бога 

Нов живот во неа се раѓа 

А смртта ја следи во трага 

Агнес тропа на вратата од Сиропиталиштето. 

АГНЕС: Отворете ве молам, 

засолниште ми треба! 

Г-ЃА КОРНИ, од надвор: Не е хотел ова по желба 

Отворајќи ја вратата: 

Поднеси утре молба, 

од девет до пладне треба! 

АГНЕС: До девет ќе бидеме мртви. 

Г-ЃА КОРНИ: Тогаш пиши и жалба. Сака да ја затвори вратата. 

АГНЕС: Чекај. Еве земи го ова. Ѝ го дава медалјонот. 

Г-ЃА КОРНИ: Злато? 

АГНЕС: Злато. 

Г-ЃА КОРНИ: На трудна жена низ прсти 

да ѝ се прогледа мора. 

АГНЕС, во грч, така што Корни не може да ѝ го земе медалјонот:  

Ах трудови имам 

Детето да излезе сака 

Г-ЃА КОРНИ: Влагај внатре, ох бурма немаш 

Грешница! 

Копиле уште едно ни донесе. 

Крај на ретроспективата 

 

Од надвор се слуша бебешки плач. 

ФЕГИН: И така Оливер се роди 

Плачеше силно 

Ќе плачеше и посилно 
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Да знаеше во каков 

Свет тој се роди. 

 

Ретроспектива 

АГНЕС: Смртта ме вика. 

Може ли да го видам? 

Г-ЃА КОРНИ: Земи и гледај, јас морам да одам. 

АГНЕС: Ве преколнувам, слушнете 

Богатство е ова дете 

Г-ЃА КОРНИ: Уште една уста што гнете. 

АГНЕС: Ве молам не се лутете 

Вo медалјонот само погледнете. 

Г-ЃА КОРНИ: Ваша слика. 

АГНЕС: Дедото негов 

е богат човек 

Однесете го кај него  

Пред умирање. 

На… гра… да следи 

Г-ЃА КОРНИ: Како се вика? 

АГНЕС: Името му е Лорд… 

Умира. 

Г-ЃА КОРНИ: Лорд? Кој Лорд? Зборувај глупава жено! 

Го тресе безживотното тело. 

Го најде вистинскиот миг за смрт. 

Плука. 

Влегува г-динот Бамбл, управител на Сиропиталиштето. 

БАМБЛ: Копилето е живо? 

Г-ЃА КОРНИ: Но мајката е мртва. 

БАМБЛ: Божја казна. 

Лекција за сите 

Таа немажена 

Kalina
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Јас исто така 

Додворување. 

Ако разбирате 

На што мислам. 

Г-ЃА КОРНИ: Разбирам сега само едно 

Детево е благородник 

А за тоа следи награда 

Ќе го чуваме оти злато вреди 

И име мора да му дадеме 

БАМБЛ: Имиња по азбучен ред редам 

Претходното сираче стаса до С 

Ова ќе биде на Т 

Името ќе му биде Твист 

ОЛИВЕР ТВИСТ 

Крај на ретроспективата 

 

ФЕГИН: И така Оливер Твист 

за девет години младост 

во сиропиталиштето 

сурово, не виде радост 

А да умреше кога се роди 

Јас утре жив ќе бев 

 

Ретроспектива 

На бесилка за репете 

Сонгот на Фегин продолжува. Го гледаме Оливер и другите деца од 

сиропиталиштето како работат некоја тешка работа. Бамбл ги контролира. 

ФЕГИН: Порасна во установа 

смислена и стокмена така 

кутриве деца. 

по план да ги убива 

Kalina
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со работа мачна. 

и постојана глад 

ПРВОТО ДЕТЕ, кон Бамбл: Ве молам господине 

да работам не можам 

повеќе 

ВТОРОТО ДЕТЕ: Работа, работа 

Од зори до самрак 

Дајте ни одмор 

и храна барем малку 

Се онесвестува. 

БАМБЛ: Стани, мрзо 

Работа фати 

Не туку пати 

ПРВОТО ДЕТЕ: Душа тој испушти 

Господине Бамбл. 

БАМБЛ: Сенешто ќе смислат 

работа да избегнат. 

ОЛИВЕР: Не заспа цела ноќ 

Папса тој од немоќ 

Господине Бамбл 

БАМБЛ: Мрзлив дембел е тој 

през ден ак работиш 

навечер ќе спиеш 

ОЛИВЕР: Тој не заспа од страв 

Зошто знаеше колку сме гладни 

па да не го изедеме на сон 

БАМБЛ: Вечера! 

Крај на ретроспективата 

 

ФЕГИН: И мене в’ прангии 

сакате да ме ставите 

Kalina
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Зошто ги учев на занаетот 

единствен што го знам. 

Е па видете го сега и ова 

лицемерни злостори! 

 

Ретроспектива 

Стигнува Корни со казан чорба. Децата јадат брзо зашто и онака нема многу 

што да се јаде. 

ОЛИВЕР, кон публиката: За јадење добивавме ние: 

Каша ретка од овес дневно. 

Две главици кромид неделно 

и еднаш во неделата 

половина векна леб, едвај 

Чиниите не ги миевме никогаш 

оти ги гребевме дур не светнат 

Збудалени од глад 

на јуначки чин 

се решивме ние. 

Ждрепка направивме 

кој од нас да моли 

за појќе храна 

Најкусата ја извлеков јас. 

Оливер станува со чиничето и оди до Бамбл и Корни. 

ОЛИВЕР: Господине Бамбл, ако може уште малку? 

БАМБЛ: Уште малку?! 

ОЛИВЕР: Гладен сум и исцрпен. 

Како и сите деца други 

Љубезно ве молам 

За уште малку. 

КОРНИ: Уште малку!? 
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На никого не му се верува. Оваа реченица одѕвонува како ехо низ целото 

сиропиталиште. 

БАМБЛ: Ак’ си од мали нозе 

вака лаком и стрвен, 

крајот ти е погубен: 

ОЛИВЕР ТВИСТ НА БЕСИЛКА ЌЕ ЗАВРШИШ! 

Г-ЃА КОРНИ: Продај го просјакот веднаш 

да не ни прави бадијала арч! 

Крај на ретроспективата 

 

ФЕГИН: И така во животот на Оливер Твист, 

оваа весела дружина сврти нов лист. 

Фрлен ко стока на пазар за профит чист. 

Но кој од дете гладно има корист? 

 

Ретроспектива 

Погребален завод 

Ги гледаме Оливер и Бамбл во погребален завод. Господинот Собери и Ноа 

(чирак). Ковчези наоколу. 

Г-ДИНОТ СОБЕРИ: Значи треба: лопата копач, 

шајки, штици и човек мртов 

Без последниов зделка нема 

Му копаш нов дом од два метра 

Оти појќе него не му треба. 

БАМБЛ: Господине Собери? 

Г-ДИНОТ СОБЕРИ: Да? 

Кажете ги Вашите желби. 

БАМБЛ: Има едно дете на девет годи... 

Г-ДИНОТ СОБЕРИ: Мртво? Ноа, спреми ковчег мал. 

БАМБЛ, покажува кон Оливер: Не, напротив, тој е многу жив. 

Г-ДИНОТ СОБЕРИ: И како што гледам многу мил. 
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ОЛИВЕР: Благодарам господине, фин. 

Г-ДИНОТ СОБЕРИ: Ох па тој и воспитан е. 

БАМБЛ, извештачено: Ох, да. Наша школа е тоа. 

Но јас не можам за него 

да се грижам повеќе. 

Да го земете за чирак? 

Г-ДИНОТ СОБЕРИ: Па чирак јас веќе имам. 

БАМБЛ: Во времиња вакви и три 

може да Ви се премалку. 

Г-ДИНОТ СОБЕРИ: Детево на половина личи 

вака мало, слабо и суво. 

БАМБЛ: Со малку храна... 

Г-ДИНОТ СОБЕРИ: Од мој џеб... 

ОЛИВЕР: Господине, вреден сум 

и јас брзо учам сè 

Да се покаете нема 

Ако чирак бидам Ваш. 

Г-ДИНОТ СОБЕРИ: Види го ти, жарче мало 

Цена за детево будало? 

БАМБЛ, со милозвучен глас: Пет фунти. Не би Ви значело. 

Г-ДИНОТ СОБЕРИ, се ценка: Шутрак стои на моево чело? 

Треба пет фунти да дадете! 

За храна за ова кутро тело. 

БАМБЛ, брка по џебовите: Само три имам по џебовите. 

Еве направете добро дело, 

Од товаров да ме спасите. 

Г-ДИНОТ СОБЕРИ, грабајќи ги парите: Евтино поминавте, Бамбл. 

Бамбл благодарно си оди. Влегува госпоѓата Собери. Гледа во Оливер и 

збеснува. 

Г-ЃАТА СОБЕРИ: Зар уште една уста гладна!? 

Г-ДИНОТ СОБЕРИ: За него и пара ситна падна. 
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Ѝ ги дава трите фунти. 

Еве, купи си скап шешир 

Г-ЃАТА СОБЕРИ: Три фунти за шешир? 

Тоа е пара јадна. 

Сакаш да сум бедна 

Пред мажи други гадна 

Ах љубоморо една 

Колку ниско падна 

Г-ДИНОТ СОБЕРИ: Ух грабливке стара 

Добра слатка пара 

од лицево милно 

и кутро ни следи. 

Од сочувство бакшиш 

по погреби детски ќе има. 

ОЛИВЕР: Госпоѓо Собери, 

скромен сум и само 

гладен да не бидам 

Ќе спечалам далеку 

далеку повеќе 

одошто ќе трошам. 

Г-ДИНОТ СОБЕРИ: Ајде престанете 

Доцна е веќе! 

Дај му да јаде 

Утре треба 

рано да се стане 

Се појавува Ноа. 

НОА: Спомна ли вечера некој? 

Г-ДИНОТ СОБЕРИ: Ти како дупка в’ стомак да имаш. Дај им храна на 

чираците. Отидов јас да спијам. 

Седнуваат на масата Ноа и Оливер. Се појавува едно куче. Ноа добива порција, 

кучето добива исто, Оливер не. 
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ОЛИВЕР, по паузата: Госпоѓо Собери... 

Г-ЃАТА СОБЕРИ: О, причекај, ќе добиеш и ти. 

Гледа кон кучето кое ја јаде храната. 

Кучето завршува со јадењето. Остава малку од храната и си оди. 

Г-ЃАТА СОБЕРИ, шутнувајќи го остатокот од храната во чиничето за 

кучето кон Оливер:  

Тоа е тоа што го заработи денес. 

Г-ЃА СОБЕРИ, тивко, да не чуе Оливер: Копиле гладно. Не знае кој му е татко. 

НОА, гласно и потсмешливо: Ни мајка му не знаела кој му е татко. 

Оливер на оваа навреда веќе не издржува. 

ОЛИВЕР: Што за мајка ми ти знаеш! 

Збор за неа да не си кажал... 

НОА: Или? 

ОЛИВЕР: Или ова. 

Го удира по носот. Ноа паѓа на земја. Иако повозрасен, плаче и вреска како мало 

дете. 

НОА: Госпоѓо Собери, овој ме удри по нос! Ме удри копилето. 

ОЛИВЕР: Сега ќе видиш кој е копиле. 

Почнува да го шутира. 

Г-ЃАТА СОБЕРИ: Престани! Престани! 

Г-ѓата Собери успева некако да го зграпчи. Ноа станува и заедно го затвораат 

во некој од мртовечките ковчези. Оливер се бори од внатре, безуспешно. 

Влегува Г-динот Собери. 

Г-ДИНОТ СОБЕРИ: Каква е оваа паника? 

НОА: Ме удри во нос. 

Г-ЃАТА СОБЕРИ: Колнеше проклетијата! 

Г-ДИНОТ СОБЕРИ: Па каде е? 

Г-ЃАТА СОБЕРИ: Го затворивме во ковчегов. 

Г-ДИНОТ СОБЕРИ: Извадете го надвор. 

ОЛИВЕР, од ковчегот: Не! Не излегувам. Закопајте ме со него. Сакам да умрам 

што побргу, додека мајка ми на небесата не ме заборавила! 
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Г-ЃАТА СОБЕРИ, го отвора ковчегот: Сè уште не си ја одработел храната за 

ова време што си жив! 

Оливер скокнува од него и бега од Погребалниот завод на Собери. Сите 

трчаат по него. Оливер бега до железничка станица. 

ФЕГИН (ХОР): 

Бегај Оливер, бегај, 

глава сега спасувај 

Тука за тебе мил знај 

На куков ден ќе има рај 

Само пекол и очај 

И мошне опасен крај. 

Еден воз поминува, Оливер скока во него. Потерата се откажува. Целото ова 

го гледа еден случаен минувач со голема лузна на лицето кој штотуку се симна 

од возот во кој Оливер се качи. 

Крај на ретроспективата 

 

ФЕГИН, триумфално: Дали видовте какви 

десет години живот 

под благородниот 

и фин поредок ваш 

преживеа Оливер Твист 

Понизно. 

А сега да ги видиме 

десетината дена 

На Оливер кај мене 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Криминал, и убиство! 

ФЕГИН: Ох, криминал ситен, 

за преживување да! 

Ангели не сме ние, 

Работа за нас нема 

Друга струка за деца 
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Освен работа до смрт 

Ил’ џепчија и питач 

Но убиство!? Зар јас? 

Па тоа е особина 

на семејството ваше. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Ти го продаде внукот мој! 

ФЕГИН: Но на кого и дали 

господине Барнлоу? 

Ајде тоа 

да го видиме следно. 

 

Ретроспектива 

Лондон повикува 

Оливер скриен како слеп патник во возот. Од некаде се појавува Итриот 

Трчилаж. 

ОЛИВЕР, во мракот не се гледа дека е дете исто како него: Господине, Ве 

молам 

до првата станица 

и сам ќе слезам 

само не ме бркајте. 

ИТРИОТ ТРЧИЛАЖ: Тоа е во Лондон. 

Во тој град ли одиш? 

ОЛИВЕР: Да. Каде и да е! 

ИТРИОТ ТРЧИЛАЖ: Имаш кај да живееш? 

ОЛИВЕР: Не. 

ИТРИОТ ТРЧИЛАЖ: А пари имаш? 

ОЛИВЕР: Да… 

Пребарува по џебовите. 

Не. Пени имав 

А сега не. 

ИТРИОТ ТРЧИЛАЖ, му фрла паричка: Еве ти го назад 
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Ти треба сигурно 

покрив над глава? 

ОЛИВЕР: Еј еве ми ја паричката! 

Ми треба покрив над глава. 

ИТРИОТ ТРЧИЛАЖ: Немој да се грижиш 

почитуван господин 

познавам в’ Лондон 

Од него дури и 

за бадијала спање 

и храна ќе имаш 

ОЛИВЕР: Ти благодарам многу! 

Јас сум Оливер Твист 

ИТРИОТ ТРЧИЛАЖ: Јас сум… 

Не е важно. 

ОЛИВЕР: Чудно име... 

ИТРИОТ ТРЧИЛАЖ: Ме викаат Итриот 

Итриот Трчилаж. 

ОЛИВЕР: И ти в’ Лондон одиш? 

ИТРИОТ ТРЧИЛАЖ: Од Лондон в’ Лондон 

Круг вртам – ваму таму 

Ќе превртам џеб нечиј 

И види што ќе најдам 

Вади паричник. 

ист паричник а лица две 

Нагло престанува сонгот. 

Некојси Г-дин Монкс и Едвард Барнлоу 

Го превртува паричникот. 

Пари има многу а имиња две. 

Измамник некој. Ух каква лузна. 

Но тоа не е важно. 

Продолжува сонгот. 
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Патувам ваму таму 

Од Лондон и назад 

Јас сам тука не сум 

ами со дружина цела. 

Се појавува Хор деца. 

ОЛИВЕР: Убаво ли е в’ Лондон? 

ХОРОТ ДЕЦА: Лондон те повикува 

во маглата и дождот 

во својот сјај и беда 

Лондон те повикува 

Има таму богати 

и многу сиромашни 

Лондон те повикува 

Во своето подземје 

Но немој да се плашиш 

Зошто Лондон гори 

Покрај река живееме. 

ДОБРЕДОЈДЕ ВО ЛОНДОН 

Возот свири. Кочници. Возот стигна во Лондон. 

Крај на ретроспективата 
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ЧИН ВТОРИ 

Злосторство и казна 

 

ФЕГИН: Еве публико драга 

Оливер в’ Лондон стига 

град заборавен од бога 

овде и пеколот е шега 

А ѓаволот од адот не бега 

ќе го запознаеме сега 

Јас сум тоа, господа драги 

Бучава во судницата. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Ете го врагот, призна! 

Барам најстрога казна! 

ФЕГИН: Од мене вие имате полза 

Па валканите работи ваши 

кој ак’ не јас, да ви ги сврши? 

СУДИЈАТА ОЧНИК: Со бладање не ни парај уши 

Туку за Оливер зборој троши 

ФЕГИН: Чесен судија, тоа го плаши 

затоа приказната ми ја крши. 

Кај мене Оливер сам си дојде. 

 

Ретроспектива 

Гледаме неколку деца како седат на голема маса во домот на Фегин, кој им 

сервира храна. Се појавуваат Оливер и Итриот Трчилаж. Фегин не ги 

забележува. Едно од децата – Чарли – кој само што завршил со јадење, ја фрла 

празната чинија по масата кон Фегин. 

ЧАРЛИ, со преполна уста: Фегин, дај уште. 

Гладен сум уште! 

ФЕГИН: Гладен си уште!? 

Kalina
Ако веќе оди вака – треба и погоре
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Рече ли „уште“? 

Тешка пауза. 

Еве ти уште! 

ЧАРЛИ: Виц Фегин, шега 

ми пукнаа панталоните. 

ФЕГИН: Рани куче да те лае. 

Оливер е фасциниран. 

ИТРИОТ ТРЧИЛАЖ, со изменет глас: Фегин, 

Некој сака да те запознае. 

ФЕГИН, во паника, се правда како криминалец фатен на дело: Кој!?  

Никој од нас ништо не знае! 

Општа смеа. 

Трчилаж! Човек да не те препознае. 

Си донел дете ново? Кој си ти? 

ОЛИВЕР: Оливер Твист. Мило ми е госпо... 

ФЕГИН: Само Фегин, нема господа 

во дружината наша 

Гледам учтиво дете си 

Ќе биде од корист тоа 

Гладно ли си? 

ОЛИВЕР: Три дена не сум јаден, 

госпо… пардон, Фегин. 

ФЕГИН, буткајќи го кон масата со храна: Покана ли чекаш? 

За лапачка добра. 

Атмосферата е весела. Оливер јаде како да не видел храна што, нели, и не е 

така далеку од вистината. 

ЧАРЛИ: Ќе поиграме 

вечерва Фегин? 

ОЛИВЕР: Каква тоа игра? 

ИТРИОТ ТРЧИЛАЖ: Има време Оли. 

Јади и гледај. 
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Ќе научиш ти. 

Фегин се „опремува“ со паричници, часовници, синџирчиња и други 

скапоцености. Личи на новогодишна елка. Како во врвна балетска претстава 

или магионичарски трик, за кратко време тој бива ограбен од децата. Шоуто 

изгледа толку добро што Оливер не разбира за што станува збор. 

ИТРИОТ ТРЧИЛАЖ, кон Оливер:  

Сакаш да пробаш? 

Оливер успева да влезе во таа магична кореографија и да му земе на Фегин едно 

марамче. 

ФЕГИН: Браво, Оливер. 

Ти си прав талент. 

Му фрла една паричка. 

ОЛИВЕР, шокиран: Не ми се верува. 

Благодарен сум Ви. 

ФЕГИН: Си заслужи, дете. 

На спање сега. 

Работа утре. 

ОЛИВЕР: Работа утре? 

ИТРИОТ ТРЧИЛАЖ: Утре за утре, 

сега на спање. 

Сцената се затемнува. Децата во кревети. 

Утро. Влегуваат тивко Ненси и Бил. Драматично. Децата се будат. Бил како 

од магичен капут вади скапоцени работи повеќе одошто може да собере и во 

куфер. Фегин ги распоредува. 

НЕНСИ, го забележува Оливер: 

Кое ти е ова 

ново слатко дете? 

ФЕГИН: Оливер, девојкава по име 

Ненси, со мене израсна. 

БИЛ САЈКС: Доста со дрндање 

работа имаме! 
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ФЕГИН: Бил... 

БИЛ САЈКС: Името залудно 

не ми го спомнувај! 

Колку пари имаш? 

ФЕГИН, вади пари: Пет фунти. Тоа е сè. 

Бил вади пиштол, Фегин веднаш вади уште неколку монети. 

Бил, повеќе немам. 

Бил драматично го репетира пиштолот. 

НЕНСИ: Бил, престани веднаш! 

БИЛ САЈКС, ја зграпчува: Ненси! Ќе занемиш? 

ФЕГИН: Бил, те молам немој 

пред децата тука. 

кон Итриот Трчилаж: 

Трчилаж и Чарли 

Земете го Оливер 

на работа со вас! 

Крај на ретроспективата 

 

ФЕГИН: Го видовте овој кавгаџија 

и љубовницата негова 

Но за нив малку потоа 

Да се навратиме сега 

на нашиот лицемерен 

и суров Лорд Роберт Барнлоу 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Уште ли лаги ќе трпиме 

од устава твоја погана. 

ФЕГИН: Зарем Вие судија чесен 

не помните како беше? 

 

Ретроспектива 
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Избркани од домот на Фегин. Итриот Трчилаж, Чарли и Оливер на улиците од 

Лондон. Го гледаме Роберт Барнлоу покрај некоја тезга за книги. 

ИТРИОТ ТРЧИЛАЖ: Ти студи ли на рацете, Чарли? 

ЧАРЛИ: Мене рацете стално ми се мраз! 

ИТРИОТ ТРЧИЛАЖ: Па зошто не ги сместиш в’ оној џеб? 

Кон Оливер: 

Гледај сега и учи Оливер Твист. 

Трчилаж во многу кратко време се претвора во инвалид. Со својот тажен 

изглед се втурнува во лордот Барнлоу, додека Чарли го ограбува. Оливер во 

паника ја гледа ситуацијата. Барнлоу сака да плати. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Ограбен сум! 

ЧАРЛИ, покажувајќи кон Оливер: Фатете го крадецот! 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Фатете го крадецот! 

Наеднаш овие зборови како на сите освен на Оливер да им делуваат како 

мантра. Сите ги извикуваат овие зборови и тргнуваат во потера кон Оливер. 

Оливер е фатен. Последен се појавува Полицаецот. Нормално, груб е, и веднаш 

има судење. 

Крај на ретроспективата 

 

ФЕГИН: Дали пречесен судија 

се сеќавате на ова судење? 

Ајде да Ве видиме тука 

 

Ретроспектива 

Се појавува судијата Очник. 

ТОЛПАТА: Бесилка, бесилка за крадецот. 

СУДИЈАТА ОЧНИК: Мир во мојата судницата! 

Кој е тука виновникот? 

ПОЛИЦАЕЦОТ: Детево, пречесен судија! 

За кражба го обвинува 

Лордот Роберт Барнлоу 
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СУДИЈАТА ОЧНИК: Што Ви е Вам украдено? 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Паричникот, чесен судија. 

СУДИЈАТА ОЧНИК: Претресете го детето! 

ПОЛИЦАЕЦОТ, го претресува: Нема ништо, Ваше височество. 

СУДИЈАТА ОЧНИК: Докази нема. А сведоци! 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Друг не видов! 

ТОЛПАТА: Крив е, пречесен судија! 

СУДИЈАТА ОЧНИК: Пресудувам бесилка за ова дете! 

ТОЛПАТА: Бесилка! Бесилка! Бесилка! 

Оливер пресретнат ни крив ни должен, ставен пред предвидувањето на Бамбл, 

се онесвестува. 

Крај на ретроспективата 

 

ФЕГИН: Само толпа слепа 

со доказ никаков 

Осудивте дете. 

Кон Лордот Барнлоу: 

А што сторивте Вие? 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Ова не е сè! Чиста лаж! 

А крајот каде Ви е? 

Лага што е полувистина 

е најтемна од сите лаги! 

ФЕГИН: Да застанеме тука 

за приказната наша 

возбудлива да биде. 

Да видиме еден лик 

не го знаеме сега 

а сетне важен ќе е. 

 

Ретроспектива 

Назад во Каломагливо 
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Ликот со лузната што го видовме на железничката станица по име МОНКС и 

Бамбл во сиропиталиштето. 

МОНКС: Дозволете ми да се претставам 

јас сум човек богат и со вкус 

драго ми е што се запознавме 

јас сум господинот Монкс. 

БАМБЛ: Но она што ме буни 

е природата на Вашата намера 

МОНКС: Ограбен сум по пат 

но за услугата 

што од Вас ја барам 

спремен сум подарок 

Вам скап да Ви дарам 

Вади еден златен прстен. 

БАМБЛ, со понизна скромност: Дарежлив сте Вие. 

Како да помогнам? 

МОНКС: Пред години десет 

имаше ли тука 

дете што се роди? 

БАМБЛ: Во книгите морам 

да го проверам тоа. 

Ја отвора книгата на родени, се намуртува. 

Во периодот тој 

никаквец еден само 

се роди и во смрт 

со тоа ја повлече 

сопствената мајка. 

Оливер Твист му е 

неговото име. 

МОНКС: А на мајката – Агнес? 

БАМБЛ: Токму тоа име беше! 
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Неранимајкото 

за среќа избега. 

Не знаеме каде е 

а и не би посакале 

да го дознаеме. 

МОНКС: Дознајте Вие сепак 

било што за него 

награда ќе следи 

БАМБЛ: Вашиот интерес 

за беден створ таков 

мене ме чуди. 

МОНКС: Човек добар сум 

сакам да помогнам. 

И кога ќе ме сретнете пак 

бидете благонаклони 

и пред сè бидете учтиви, 

награда ќе следи. 

Крај на ретроспективата 

 

ФЕГИН: ух хух ух хух ух хух 

Се надевам го нагаѓате неговото име. 

Но да видиме со Оливер Твист што ли се случи 

 

Ретроспектива 

Оливер во рајот 

Оливер сè уште онесвестен во богатиот дом на лордот Барнлоу. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Какво мило лице имаш 

на кого ли ме потсетуваш? 

Оливер се буди. 

Се свести ли, мил мој? 

ОЛИВЕР, во бунило: Дали сум сега во рајот 
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Ќе ја видам ли мајка ми? 

Г-ЃА БЕДВИН: Не грижи се, дете мало 

Во дом на добри луѓе си 

Со добра храна и грижа 

Многу подобар ќе бидеш 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: А со убава облека 

и добри книги да читаш 

во добро школо да учиш 

во фино момче ќе жугнеш 

ОЛИВЕР: Но сето тоа пари чини 

А јас сум беден сирак 

Г-ЃА БЕДВИН: Лордот Барнлоу пари има 

Не се грижи, не се бој 

ОЛИВЕР: И книги многу исто 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Сакаш да читаш, Оливер? 

ОЛИВЕР: О да, но досега освен буквар 

уште една две книги сум исчитал 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Тогаш уживај тука 

Крај на ретроспективата 

 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Треба ли поголем доказ 

за милосрдието мое 

кон ова беспомошно дете? 

ФЕГИН: Милосрдие ли е тоа 

или грижа на совест? 

Пречесен судија која 

беше пресудата Ваша? 

 

Ретроспектива 

Повторно го гледаме судењето на Оливер. Оливер е сè уште онесвестен. 

Толпата скандира: Бесилка! Бесилка! Лордот Барнлоу е по малку збунет. 
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СУДИЈАТА ОЧНИК, удира со чеканот: Мир! Мир! 

Толпата се смирува. 

Пресудата за вакво недело 

е прогонство или бесилка 

Дали, Лорду, сте задоволен? 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Законот си е закон, но чинам 

престрог е... 

ТОЛПАТА, го прекинува: Бесилка! Бесилка! Бесилка! 

Толпата вреска. Полицаецот се обидува да го подигне Оливер и да го однесе до 

првата бесилка. Во еден миг на сцена втрчува Книжарот кој му ја продаваше 

книгата на Барнлоу. 

КНИЖАРОТ: Застанете веднаш! 

Замолкнете и прекинете! 

Ова дете не е виновно! 

СУДИЈАТА ОЧНИК: Кој сте Вие? 

КНИЖАРОТ: Јас продавам книги. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Од него купував 

кога бев ограбен 

КНИЖАРОТ: Токму така, и јас сè видов. 

Но од толпава едвај 

се пробив тука. 

Беа тоа други две деца! 

Едното беше сакато 

а другото Ве ограби. 

Повторувам: Детево е невино! 

ТОЛПАТА: Детето е невино! 

Детето е невино! 

Крај на ретроспективата 

 

ФЕГИН: Тогаш Вие, од грижа на совест 

а не од милосрдие благо 
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го прибравте Оливер дома! 

 

Ретроспектива 

Оливер избањат и измиен. Дотеран во убава облека во домот на Лордот 

Барнлоу. Го чешла г-ѓата Бедвин. Кога ќе заврши со чешлањето Оливер се 

погледнува во огледало. Откако ќе се види, од среќа се расплакува и ја гушнува 

многу силно г-ѓата Бедвин. 

ОЛИВЕР: Благодарам, госпоѓо Бедвин 

Вие сте ми како мајка 

Што никогаш не сум ја имал 

Г-ѓата Бедвин го смирува. Во еден момент во собата влегува ликот со лузната 

кој ние го знаеме како Монкс, но г-ѓата Бедвин му се обраќа со… 

Г-ЃА БЕДВИН: Господине Едвард. 

Се вративте од пат? 

ЕДВАРД БАРНЛОУ, цинично: Не. Гледате во дух. 

Г-ЃА БЕДВИН, понизно: Простете господине. 

ЕДВАРД БАРНЛОУ: Кое е ова дете? 

Г-ЃА БЕДВИН: Оливер, запознај го 

благородниот Едвард 

Синот на лордот Барнлоу 

ОЛИВЕР, се поклонува:  

Навистина ми е чест 

името ми е Оливер Твист 

Едвард на ова се стаписува. Се појавува Лордот Барнлоу. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Гледам го запозна новиот гост. 

ЕДВАРД БАРНЛОУ: Збунет сум татко од оваа новост, 

па тлее во мене љубопитност. 

Лордот Барнлоу се накашлува и со поглед кон г-ѓата Бедвин ѝ дава на знаење 

да ги остави сами. Г-ѓата Бедвин и Оливер излегуваат. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Знам дека за тебе ова е лудост. 

Вдомив сирак од милосрдност. 
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ЕДВАРД БАРНЛОУ: Глава ќе Ве чини таа наивност. 

Правите татко голема глупост. 

Тој е разбојник! Уличар прост! 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Доста. Имаш ли сине ти 

за Агнес некоја новост? 

Долго време на пат беше. 

ЕДВАРД БАРНЛОУ: За жал не. За милата 

ќерка Ваша, моја сестра, 

нема ни трага ни глас. 

Ниту пак за синот нејзин. 

Сепак не се предавам јас. 

Крај на ретроспективата 

 

ФЕГИН: Во вашите вени 

тече крв подмолна 

Лорде Роберт Барнлоу 

 

Предавство 

Бил Сјакс и Фегин во крчма. 

БИЛ САЈКС, вади парче скапоцен накит: Колку даваш за ова, да чујам? 

ФЕГИН: Сè што ќе чуеш е лоша вест, Бил. 

Уапсен е Оливер Твист 

БИЛ САЈКС, весело ликува: Подлецот Фегин, наскоро ќе виси. Имитира гушење 

од бесилка. 

Толку ги мачиш 

тие кутри деца 

на нивно место јас 

со мерак на спање 

би те заклал 

или на џандарите 

ако имам шанса 



 32 

веднаш би те цинкал 

ФЕГИН: Прибери го јазикот 

паднав ли јас – падна и ти 

Бил. 

БИЛ САЈКС, го грабнува за гуша: Животот тебе не ти е мил! 

Во тој миг доаѓа Ненси. 

НЕНСИ: Ако не се заколете 

Добра вест ќе чуете 

Оливер не е в затвор! 

БИЛ САЈКС: Па каде е тогаш? 

НЕНСИ: Не знам. Не успеав 

да го дознам тоа. 

БИЛ САЈКС: Ненси, љубов моја 

На Фегин му даде 

задача нова 

која животот беден 

може да му го спаси 

Кон Фегин: 

Најди го Оливер Твист! 

Ил’ главата ќе ти летне 

Кон Ненси, тивко: 

Седи ти тука 

сомнителен ми е 

В кујна преправи се 

во крчмарица гадна 

Бил Сајкс си оди. Ненси кон кујната. 

ФЕГИН, нервозно: Служи ли некој џин 

во оваа дупка! 

Ненси преправена во крчмарица му носи пијачка на Фегин. 

ФЕГИН: Стави ми ја на сметка. 
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До масата на која седи Фегин цело време седи еден човек кој дури сега 

забележуваме дека е: 

ЕДВАРД БАРНЛОУ: Ставете го на моја сметка. 

Ако господинот нема против. 

ФЕГИН, скептично: Не чести никој ништо 

без да има интерес чист. 

ЕДВАРД БАРНЛОУ: Имаме ние интерес ист. 

Знам каде е Оливер Твист 

ФЕГИН: Мојот интерес јасен е. 

А Вашиот кој е? 

ЕДВАРД БАРНЛОУ, во шепот: Да биде грабнат 

и од ноќта изеден. 

Крај на ретроспективата 

 

ФЕГИН: Веќе мислам, сè е јасно 

Па да ја видиме до крај 

Сказнава тажна за Оливер 
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ЧИН ТРЕТИ 

 

 

Грабнувањето на Оливер 

Во домот на Лордот Барнлоу. Лордот, Едвард и г-ѓата Бедвин. 

ЕДВАРД БАРНЛОУ: Ви велам татко, Оливер 

на подземјето е партнер 

Г-ЃА БЕДВИН: Детето е невин бисер 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ, скептичен: Или само добар актер 

Г-ЃА БЕДВИН: Има тој добар карактер. 

Сум изгледала многу деца. 

Само Агнес ќерката Ваша 

покажуваше кроткост таква. 

ЕДВАРД БАРНЛОУ, идеа!: Ставете го татко на тест! 

Дајте му доволно пари 

божем да Ви купи нешто. 

Се врати ли, сум грешел душа 

Не се врати ли, тој е грешен 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ, кон г-ѓа Бедвин: Добра идеа, викни го тука 

Г-ЃА БЕДВИН: По Ваша волја сер, но 

на искушение такво 

тој да падне нема. 

Излегува. 

ЕДВАРД БАРНЛОУ: Разумна е оваа 

постапка Ваша 

Г-ѓата Бедвин се враќа со Оливер. 

ОЛИВЕР: Повелете, господине Барнлоу 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Еве ти Оливер фунти пет 

за книгава да ја платиш. 
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Ќе можеш ли самиот 

патот да го најдеш? 

ОЛИВЕР: Да сер, чест ќе ми биде 

што и да посакате, 

да направам за Вас. 

Излегува. 

ЕДВАРД БАРНЛОУ: Со облека нова 

и пет фунти в’ џеб 

да се врати тој нема 

Додека Едвард ги кажува овие стихови го гледаме Оливер во домот на Фегин 

киднапиран од Ненси. Го заклучуваат во некаков кафез. 

ОЛИВЕР: Не кажав никому ни збор 

пуштете ме ве молам 

ФЕГИН: Навистина би сакал, 

но ти премногу знаеш. 

ОЛИВЕР: Барем пуштете ме 

парите на Лордот 

да му ги вратам 

ќе мисли дека сум крадец 

ФЕГИН: О, па ти и крадец си станал!? 

Благодарност за парите 

и облеката убава 

Кон Ненси: 

Ти направи ли проблем? 

НЕНСИ: Се обиде. Врескаше силно 

Толпа голема се собра. 

Викнав: „Од дома избега!“ 

И глупаците поверуваа. 

ФЕГИН: Горд сум на тебе 

Ти си мое школо 

НЕНСИ, разочарано: Школо да крадам 

Kalina
Зошто има апостроф? Како и претходно
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Школо да лажам 

и полошо од тоа 

ме научи да правам. 

ФЕГИН, ѝ фрла пара: Повели награда. 

НЕНСИ: Да не си се дрзнал 

Да го повредиш него! 

ФЕГИН: Си станала нежна 

За децава мали 

НЕНСИ: Само за нив имам нежност. 

ФЕГИН: Но нежна си и кон Бил. 

НЕНСИ: Тоа е само слабост. 

ФЕГИН: И јас кон Оливер 

имам голема слабост 

НЕНСИ: Слабост имаш ти, или оној 

што пијачка в’ крчма те чести? 

ФЕГИН, остро: Ненси мила, душкаш како куче 

А за убиство на куче 

во империјава наша 

законот никого не гони! 

И затоа, чибе од тука! 

Ненси излегува. Фегин кон Оливер: 

Оливер драг, за тебе 

награда добра следи 

ако те доставам мртов. 

Но на животот поголема 

вредност јас му давам. 

Зошто ако некој плаќа 

и тоа добро за твојата смрт, 

тогаш некој друг плаќа 

уште подобро за животот твој. 

Само треба да откријам кој. 
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Крај на ретроспективата 

 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Човекољубие ти глумиш 

Оти алчен ќар од тоа имаш! 

ФЕГИН: Јас цвет за мирисање не сум 

Злосторник ако е алчен 

Тоа чудо никакво не е. 

Само опис на работно место. 

Но да ја видиме накратко алчноста 

на чиновниците на круната. 

 

Ретроспектива 

Медалјонот 

Корни и Бамбл во страсна љубовна прегратка, колку и да изгледа гротескно. 

БАМБЛ: Љубовта е мојата религија 

И за неа јас можам да умрам 

Омажи се за мене, госпоѓо Корни 

КОРНИ: А пари за венчавка од каде? 

БАМБЛ: Признавам, голема пречка е тоа. 

КОРНИ: Млада кога бев јас мислев: 

парите се важна работа. 

Сега кога сум постара 

сигурна сум во тоа! 

БАМБЛ: Угледен господин 

награда богата вети 

Ако за копилено 

бесно Оливер Твист 

имам некаква вест. 

КОРНИ, бесно:  

Зошто, шутрак еден, молчиш 

за работи важни вакви!? 
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БАМБЛ: Љубов моја, знаеш нешто? 

КОРНИ: Таа грешница пред да умре 

Го имаше во себе ова? 

Го покажува медалјонот. 

БАМБЛ: Да не ѝ го открадна ти? 

КОРНИ: Не, абдал! Таа ми го даде! 

Благородник спомна некој 

И таа исто награда вети. 

Барај го ти веднаш сега 

тој твој господин угледен. 

Крај на ретроспективата 

 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Не додевај со блуткави приказни 

Го присили Оливер мене да ме ограби 

Зошто за тоа не кажеш нешто? 

ФЕГИН: Тоа не оди на моја сметка! 

Дело е тоа на лудиот Бил Сајкс: 

го грабна од мене тој 

додека Оливер јас 

на сигурно го чував, 

но добро е што ме потсетивте 

на настанот тој, за да види 

толпава и судијата пречесен 

каква лоза сте Вие Барнлоу! 

 

Ретроспектива 

Грабежот 

Сајкс и Оливер. Бил се подготвува за кражбата. Очигледно е многу пијан. Го 

полни пиштолот и заканувачки мавта со него пред лицето на Оливер. Оливер е 

преплашен. 

БИЛ САЈКС,цинично: Зошто солзи крокодилски лееш 

Kalina
Да не треба извичник
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Па и онака ти сакаше назад 

кај господата фина да се вратиш 

Јас еве, желбата ти ја исполнувам! Се смее како да го кажал најдобриот виц. 

ОЛИВЕР: Те молам, Бил. Господине Сајкс. 

Не пљачкајте го Лордот Барнлоу. 

БИЛ САЈКС: Нема сам да го пљачкам, Оливер. 

Заедно ќе го опљачкаме јас и ти. 

Влегува Ненси. Кога ги гледа Оливер и Сајкс со пиштолот, се стаписува. 

НЕНСИ: Што бара Оливер тука, Бил? 

БИЛ САЈКС: Имаме зделка ние двајцата. 

Така ли е, мил мој Оливер? 

ОЛИВЕР, ја преколнува: Те молам Ненси, помогни ми! 

Кажи му да не ме зема мене. 

НЕНСИ: Чија куќа ќе ја пљачкосуваш? 

БИЛ САЈКС: Онаа што Оливер најдобро ја знае. 

НЕНСИ: Те преколнувам, земи друго дете. 

Види колку е кревок и мал. 

БИЛ САЈКС: Совршен за низ прозорчето мало 

да се протне и врата да ми отвори. 

ОЛИВЕР: Убиј ме тука, сега ако сакаш 

Но да ме натераш во пљачка нема! 

БИЛ САЈКС: Може и така Оливер, може! 

Но прво ќе гледаш како го колам 

Барнлоу, и целото му семејство! 

НЕНСИ: Бил, мртов пијан си! 

Престани! Одвратен си... 

Добива силна шлаканица од која треснува на земја. 

БИЛ САЈКС: Види Оливер што направив 

со девојчево што го обожувам 

Замисли само што им правам 

На оние кои не ги сакам 
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Наеднаш се пред куќата на Лордот Барнлоу. Стојат пред малецко прозорче, 

кое Сајкс без проблем го отвора. 

БИЛ САЈКС, шепоти: Куќава позната ти е. 

Брзо влегувај внатре. Го бутнува Оливер низ прозорчето. 

Одиш до влезната врата, 

и тивко ми ја отвораш. 

Оливер оди на прсти низ ходниците од куќата. Додека чека, Сајкс, иако пијан, 

вади мало шишенце алкохол и се допива. Додека Оливер притаено оди низ 

куќата барајќи ја влезната врата го слушаме неговиот сонг: 

ОЛИВЕР: Би станал злосторник полош и од него 

Толку презрен што и црниот ад 

портите за мене би ги запечатил, 

само од изродов, Лордот да го спасам 

Но како? Кога помош за мене нема 

Во пијан бес, неумолива закана 

од смрдливата уста ми упати: 

БИЛ САЈКС: Ме предадеш ли, или измамиш некако 

Ќе ве искасапам сите, а тебе последен 

да го гледаш плодот на предавството твое 

Па дури и да успееш во измамата ти 

ако ме фатат и на бесилка стават 

од пеколот ко демон ќе се кренам 

и заканата сепак ќе ја исполнам јас 

ОЛИВЕР, очајно: За животот свој пет пари не давам 

Но зошто зарад мене други да мреат? 

Оливер стигнува до влезната врата. Успева да ја отвори. Сајкс несмасно 

(пијано) се сопнува и дига џева. Се буди Едвард и истрчува со пушка. 

ЕДВАРД БАРНЛОУ: Кој е таму? Застани или ќе пукам! 

Сајкс го зема Оливер како жив штит. 

БИЛ САЈКС, преколнува: Не пукајте, господине, 

еве се предавам веднаш! 
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Ве молам сер, не пукајте! 

Се појавува г-ѓа Бедвин. 

Г-ЃА БЕДВИН: Каква е оваа бучава? 

ЕДВАРД БАРНЛОУ: Разбојници, госпоѓо Бедвин. 

И тоа не којзнае какви. 

Една пијаница и едно дете. 

Г-ЃА БЕДВИН, погледнува: Дете!?! Па тоа е Оливер Твист! 

ЕДВАРД БАРНЛОУ: Види, види! Рани куче да те лае. Мртов си! 

Г-ЃА БЕДВИН: Немој, Едвард! 

Пука. Но во последен миг г-ѓа Бедвин го удира Едвард и наместо да го убие го 

ранува Оливер. Сајкс го користи мигот, го грабнува Оливер и бега. 

Крај на ретроспективата 

 

ФЕГИН: Еве видовме како 

благородник кон 

кутро дете стрела 

Јасно е веќе сè 

Па да го пуштиме 

Клопчето на приказнава 

да се одмота побрзо 
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ЧИН ЧЕТВРТИ 

 

 

Ништо од Ненси не може да се скрие 

Кај Фегин дома. Доаѓа Сајкс едвај носејќи го Оливер. Едвај зошто е пијан. 

БИЛ САЈКС: На ви го копилето. 

Си мислев да го решам 

Ама ми текна Ненси 

дека ти многу го сакаш 

А јас те сакам тебе 

Па еве ти го назад  

Заспива пијано. 

ФЕГИН: Тешко е ранет 

за животот негов 

ни бог ништо не ветува 

Спаси го Ненси неговиот 

си го спасила нашиот 

Со мртво дете 

на сметка наша 

лошо ни се пишува! 

Јас веднаш да одам мора 

На средба важна! 

НЕНСИ: Во кризни моменти 

Фегин на средби оди 

Сомнително ми е тоа 

Морам да го следам 

Кон Чарли: 

Чарли, варди го Оливер 

Биди тука ако нешто му треба 
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Две половини не прават цело 

Фегин и Монкс на состанокот в крчма. Ја гледаме Ненси преправена во 

крчмарица. Монкс му дава пари на Фегин. 

ФЕГИН: Ова е само половина пари. 

МОНКС: За половина работа 

половина пари 

Јас го убив, а не ти. 

ФЕГИН: Половината до пола 

си ја завршил! 

Оти полумртво дете 

По име Оливер Твист 

Дома ми лежи! 

МОНКС: Проклета слугинка! 

Пауза. 

Со задоволство ќе ти ја дадам 

и втората половина. 

ако полумртвото дете 

стане мртво. 

Во два дена 

треба да решиме 

два проблеми 

ФЕГИН, негодува: Од каде сега два проблеми!? 

МОНКС: Првиот – што Оливер постои 

е проблемот твој. 

А вториот – што Оливер постоел, 

имал мајка по име Агнес 

и доказ заверен дека 

пред години десет се родил 

е проблемот мој! 

Крај на ретроспективата 
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ФЕГИН: Едвард отиде да ги уништи 

доказите за постоењето на Оливер 

а јас требаше да го уништам самото постоење 

 

Ненси ја открива вистината на Роберт 

Кај Лордот Барнлоу. Роберт и госпоѓата Бедвин. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Ги украде парите 

Облеката нова што му ја купив 

И уште со разбојник се врати 

Да нè нападне и да нè ограби 

А видов чесност во лицето негово 

Ох колку сум слеп. 

Убаво зборуваше син ми Едвард. 

Г-ЃА БЕДВИН: Очите лажат, срцето не 

Сее уште не верувам во тоа 

Се слуша тропање на врата. 

НЕНСИ, од надвор: Пуштете ме! Имам вести 

за лордот Барнлоу. 

Пуштете ме! Ве преколнувам 

или малиот Оливер 

нема никогаш да го видите! 

Лордот Барнлоу ѝ отвора врата на Ненси. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Оливер? Оливер Твист. 

Зборувајте, ако за бога знаете! 

НЕНСИ: Јас сум жената што го грабна 

кога го пративте со пари 

да ги врати книгите. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Госпоѓо Бедвин, повикајте полиција 

НЕНСИ: Не, сер, Ве молам 

не викајте полиција. 

Не осудувајте ме. 

Kalina
Сè?
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Благодарете им на небесата 

што не сте родени да живеете 

во глад, студ, пијанство 

и уште многу полоши работи, 

што јас сум ги преживеала. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Кажете што знаете за Оливер. 

НЕНСИ: Оливер е тешко ранет! 

Еден грозен и на изглед богат 

човек со лузна на лице, 

Се фалеше оти го отепал. 

Рече ќе оди некаде 

ќе ги уништи сите докази 

за тоа кој е всушност Оливер. 

И рече дека му е мајка 

некоја жена по име Агнес чинам. 

тоа е сè што успеав да дознам. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Агнес!?!? Лага, грозна лага! Зарем Едвард!? 

Г-ЃА БЕДВИН: Сослушајте ја, лорду, нема штета од тоа. 

НЕНСИ: Лорду, верувајте, јас мора да одам сега. 

Оливер ќе го најдете на оваа адреса. 

И внимавајте: има таму многу деца 

но и два луди злотвори! 

Си оди. 

Од некаде го гледаме Чарли, кој наместо да го чувал Оливер ја следел Ненси и ја 

гледа цела сцената на нејзиното предавство 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Веднаш, госпоѓо Бедвин. 

Викнете полиција. 

Многу за бесење ќе има. 

Смрт за оние кои 

на патот ќе ми застанат! 

За Чарли зборот „полиција“ е знак да бега. Го гледаме Лордот сам и во очај. 

Kalina
чува
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Ах, Агнес што направив! 

Зар Оливер е мој внук? 

Вистина ли е ова 

Едварде, сине. 

 

Цената на животот 

На сцената се појавува Едвард, потоа Корни и Бамбл. 

БАМБЛ: Патувавте ли добро, 

господине Монкс? 

КОРНИ: Или, сер Едвард? 

Како што Ви е 

Вистинското име? 

ЕДВАРД БАРНЛОУ, шокиран: Какви глупости се ова? 

КОРНИ: Кога продаваш нешто 

треба да ја знаеш цената. 

ЕДВАРД БАРНЛОУ: А што продавате вие? 

КОРНИ, вадејќи го медалјонот со сликата на Агнес: Медалјон со слика 

Слика на девојка 

чие име е Агнес 

претпоставувам Барнлоу 

ЕДВАРД БАРНЛОУ: Тој медалјон има само 

сентиментална вредност 

Безвреден е, мадам. 

КОРНИ: Безвреден? Не би рекла. 

Млада госпоѓица 

Од угледно семејство 

Несреќно се вљубува 

останува трудна. 

Ах, каков скандал. 

Ја бркаат од дома 

Да не пукне брука! 
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Валкана приказна. 

Но зариете ли раце 

в’ таа валканост 

злато ќе ископате. 

ЕДВАРД БАРНЛОУ: Каков изопачен ум! 

КОРНИ: Овој изопачен ум 

длабоко гледа сер. 

Гледа пред себе човек 

со очекувања големи. 

И ако вистината 

за малиот Оливер 

биде откриена 

дали и тој ќе има 

очекувања големи? 

Едвард се препотува, голта кнедла. 

КОРНИ: Ха ха, Зарем целото 

семејно наследство 

ќе го делите со 

дете од сиропиталиште? 

Покажувајќи му го медалјонот: 

Медалјонов е сер 

многу, многу вреден! 

ЕДВАРД БАРНЛОУ: Дајте ми го! 

КОРНИ, ледено: Четириесет гвинеи! 

БАМБЛ, понизно: Хе, хе, свадба треба да правиме 

се задолживме. Знаете како е. 

Едвард го грабнува Бамбл и почнува да го дави. 

ЕДВАРД БАРНЛОУ: Дајте ми го! 

КОРНИ, мува не ја лази: Четириесет гвинеи 

и Ваш е. 

БАМБЛ, едвај дише: Жено, дај му го писмото. Се гушам 
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КОРНИ, санта лед: Че-ти-ри-есет гви- неи! 

ЕДВАРД БАРНЛОУ: Медалјонот ќе го земам 

откако животите ваши 

прво ќе ги земам. 

Кој ќе се посомнева? 

Што бара еден џентлмен 

во вакво сиропиталиште? 

Затоа наместо да се препираме 

која е цената на медалјонот 

да помислиме која е цената 

на вашите животи мизерни. 

Доволно убедливо за Корни. Му го предава медалјонот. На одење, Едвард ја 

кине страничката од книгата на родените. 

БАМБЛ: Немојте книгата на родените, сер. Тоа е државна книга! 

Монкс им фрла некоја паричка и си оди. 

Крај на ретроспективата 

 

ФЕГИН: Мислам дека видовме доволно 

Време е за… 
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ЧИН ПЕТТИ 

 

Разврска 

Кај Фегин, Бил кој спие од мамурлакот, Оливер сè уште лежи во бесознание. 

Втрчуваат Фегин Трчилаж и Еј-ти. 

ФЕГИН: Бил, разбуди се, Бил! 

Бил не се буди, мрмори нешто. Го протресуваат и се буди во мамурлак. 

ФЕГИН: Лоши вести носам, Бил. 

Предадени сме срамно! 

ЕЈ-ТИ: На џандарите, Бил! 

БИЛ САЈКС: Кој смеел да ме предаде? 

ЕЈ-ТИ: Од наша банда човек. 

ФЕГИН: Од нашето семејство! 

Еј-ти бил таму... 

ЕЈ-ТИ: Викнаа полиција/ 

БИЛ САЈКС, со ѕверски глас: Кој е предавникот? 

Главата ќе му ја скинам. 

ЕЈ-ТИ: На џандарите Ненси нè продаде! 

Па сега смртта не ни бега. 

ФЕГИН: Затоа треба да се бега! 

БИЛ САЈКС, го зграпчува Еј-ти: Кажи кој? 

ФЕГИН: Ненси, љубовта твоја! 

БИЛ САЈКС, испушта монструозен крик: По ѓаволите, зошто?! 

ФЕГИН: Вети Бил, вети! 

нема да бидеш брутален 

не премногу, за наше добро! 

Во тој миг влегува Ненси. 

БИЛ САЈКС: Изневерницо! 

НЕНСИ: Што ти е Бил, ме вадиш од памет! 

БИЛ САЈКС, со солзи во очите: Те следеле, караконџуло! 
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Се знае сè што си кажала! 

На полицијата си нè предала! 

НЕНСИ: Не на полицијата, Бил. 

Не, ти се колнам. 

Дојди да те згрнам! 

ФЕГИН: Лажеш, вештерко! 

НЕНСИ: Не сум те излажала, Бил! 

Ни тебе, Фегин! 

Те сакам Бил! 

БИЛ САЈКС: И јас сакав, ама друга девојка! 

Бедо измамничка! А зинеш – лажеш. 

Ја убива. 

Ненси, љубов, зошто ми го стори ова!? 

ФЕГИН: Зарем не гледаш!? 

Ја отепа ти. 

И убиство ни натовари. 

 

Трчилаж трча кон неа, ја гушнува. Го извикува нејзиното име, но попусто. Во 

еден момент Оливер се буди од бесознанието. 

ЕЈ-ТИ: Оливер се разбуди! 

ФЕГИН: Еј-ти, доаѓај ваму. Бил, смири се! Земај го Оливер и да бегаме. 

БИЛ САЈКС, грабнувајќи го: Ќе го земам и ќе го фрлам во канализација! 

Копилето е 

криво за сè! 

Ми ја уби Ненси! 

Тропање на вратата. 

ПОЛИЦАЕЦОТ: Отворај, полиција! 

ФЕГИН: Брзо, да... 

Полицијата успева да влезе. По нив го гледаме Лордот Барнлоу. Бил излуден го 

повторува името на Ненси. Го држи Оливер како заложник. 

БИЛ САЈКС: Назад! Мирни! 
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Чекор да не сте мрднале 

ил’ мртво е копилето. 

Ненси, доаѓај со мене! 

Ненси! Разбуди се 

мора да бегаме! 

ФЕГИН: Бил, си полудел. 

ПОЛИЦАЕЦОТ: Остави го детето! 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Само полошо си правиш! 

БИЛ САЈКС: Ненси, мрзо, станувај! 

Кон Полицаецот: 

Ни чекор од таму! 

Ситуацијата е напната како и секогаш кога дете е заложник. Бил е целосно во 

бунило. Плаче по Ненси и е на раб да го убие Оливер. Во еден миг само за Бил, но 

не и за останатите – Ненси станува. 

НЕНСИ: Бил, љубов моја. Ајде да си одиме 

од чудовиштава што подалеку 

Од подземјево одвратно и болно 

да ги споиме в’ едно скршениве срца две 

БИЛ САЈКС, го пушта Оливер тргнува кон Ненси:  

Ненси, љубов моја, студена си ти 

тука си, те гледам, но далеку сепак. 

Ненси исчезнува. Бил се враќа во реалноста, во бес го напаѓа Полицаецот, кој 

успева да го совлада. Фегин се обидува да избега но Барнлоу го спречува. 

Крај на ретроспективата 

 

ФЕГИН: Бил в лудница заврши 

Јас и децата тука сме 

ја чекаме пресудата 

но да го видиме и Монкс, 

Вашата трагедија 

Лорде Роберт Барнлоу 
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Едвард не е Барнлоу 

Се појавува Едвард. 

ЕДВАРД БАРНЛОУ, збунет: Татко, што барате во дувлово? 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Што бараш ти тука, Едварде? 

Или да ти се обратам со Монкс? 

Едвард се обидува да избега, но патот му го пресекува г-ѓа Бедвин. 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Претресете го! 

Полицијата го претресува. Го наоѓа медалјонот. Лордот Барнлоу го зема. 

ЕДВАРД БАРНЛОУ: Татко јас можам да објаснам... 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Јасно е сè. И не обраќај ми се со „татко“. 

Единствен наследник мој е Оливер Твист. 

Тебе ти е местото во некоја колонија 

Колку подалеку, толку подобро за тебе. 

Ако се обидеш да се вратиш 

Зандана не ти бега. 
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Епилог 

 

ФЕГИН: За лордовството колонија 

за нас кутрите ситни крадци 

Бесилка! 

Тоа ли е правдината ваша? 

ЛОРДОТ РОБЕРТ БАРНЛОУ: Пречесен судија, 

јас неправдата своја 

видовте ја исправив.. 

СУДИЈАТА ОЧНИК: Доволно Ве слушав. 

Сите нешто кажавте. 

Но само на детево ние 

со бедна судбина 

збор не му дадовме. 

Оливер Твист 

Имаш ли нешто да кажеш? 

ОЛИВЕР: Судија пречесен, 

Му судите тука 

на разбојник беден 

Но дали само тој 

е виновникот единствен? 

СИТЕ: Дали разбојникот беден 

Е виновникот единствен? 

ОЛИВЕР, кон Едвард: Видовме тука злосторник лаком 

кој за богатство просто 

и родот свој би го убил. 

СИТЕ: Лакомиот злосторник 

И родот свој би го убил. 

ОЛИВЕР, кон Роберт: Вие дедо, 

Од предрасуди неразумни 
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Ќерката в’ смрт ја пративте, 

а еве и без синот сега останавте. 

СИТЕ: Од предрасуди неразумни, 

Плодот е само омраза и гнев 

ОЛИВЕР, кон Фегин: Видовме 

И од подземјето престапници и убијци 

кои бедата во такви ги изврти, 

па казна секако ќе ги стигне. 

СИТЕ: Бедата во престапници ги изврти 

Па казната секако ќе ги стигне 

ОЛИВЕР, кон Судијата: Не сум закон за да судам 

дури може и да простам. 

Но чинам, 

поредокот што слави злато 

и адети глупави 

сите ги прави бесни и зли. 

СИТЕ: Поредокот што слави злато 

и адети глупави 

сите не прави бесни и зли 

СУДИЈАТА ОЧНИК: МИР! МИР ВО СУДНИЦАТА МОЈА! 

А сепак сите пеат. 

 

 

Крај 

Kalina
секаде ги повторуваат последните зборови на оливер, тука не


