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Лица:
Капетан Ђон 
Посматрач Канкуг
Лекар Имари 
Мали од палубе Винстон
Кракен Инфрактон
Сирена Волпа
Слепац Хонти
и
Глас Бога


1.
(На средини позорнице стоји посматрачницана, на врху посматрачнице се вијори пиратска застава, а у дну посматрачнице налазимо једно буре. Десно од посматрачнице се налази прамац а лево од посматрачнице се налази кормило.На палубу улазе Џон, Имари и Кангук обучени у класичну пиратску одећу. За њима улази и Винстон који је такође обучен у класичну пиратску одећу носећи кофере.)
Капетан: Арррр, сто му боца рума ја више не могу овако. За шта сам ја ишао на пиратски факултет?! Џаба ми диплома када више немаш ни где бити пират. Чим се приближиш на сто метара овим новим бродовима они одмах убрзају док ми чекамо неки мало јачи налет ветра. Нервирају ме и ова деца којима правимо забаве, јако су незахвална. Ја са њима хочу да поделим мало пиратских прича које ми је испричао мој деда, али нееее, они хоче да знају где ми је папагај и зашто имам руку уместо куке. А тек њихови родитељи! Нападну ме чим извадим мој мач да исечем мало торте кад ми падне шечер и одмах зову полицију, хитну, ватрогасце, FBI, CIA, SWAT-ове, социјалну службу и моју маму. А тек ово што се сад десило. Ко је још видео скинути панталоне Капетану усред хода по дасци са повезом на очима?! Примати! (Седне поред кормила и почне скидати пиратску одећу. Када је скине стави прслук на надувавање. Цела посада уради исто.) Аррррр, сто му харпуна, што не волим ове прслуке. Какав је то закон, да ако пловиш мораш имати прслук на надувавање. Шта че ми то...ако сам веч толико трапав да упаднем у море заслужујем да ме поједу ајкуле.
(Имари и Канкуг су легли на прамац и полако тону у сан.) 
Канкуг: Немојте тако капетане. Сећате се да вам је спасио живот када сте ономад победили у такмичењу једења феферона и испијања рума па сте пали у море а ми смо вас тек ујутро пронашли.
Капетан: Да сечам се тога... (Замишљено.)... како сам победио.
Имари: А да ли се сећате када смо, ономад, покушали опљачкати Титаник па смо се сакрили иза оног ледењака и чекали да дође, а када је дошао ви сте скочили на Титаник, а Канкуг пуцао из топа прерано па је потопио Титаник, а ви сте, захваљујући прслуку, остали на површини па смо вас покупили и одмах побегли да нас не би ухватили.
Капетан: Да сечам се... (Замишљено.) ...да је Канкуг погрешио.
(Капетану зазвони телефон и он се јави.)
Капетан: Да? Ооооо, Мутивода, па сто му дуката јеси ли то ти? Арррр, знао сам, чујем да и даље носиш протезу. Па где си ти? Опет ловиш Кракена?! Ахааа, појео ти је даљински па сад не можеш гледати ништа осим Пинка?! (Прекрије слушалицу руком. Публици.) Није ни чудо што је мало скреуо са курса. (Врати телефон на уво.) Ајде нека ти је са сречом онда. Шта имаш за мене? Понуду?! Какву? Аха, ахам, аррррр то ми се не свиџа, аха, ахаааааа. Занимљиво. Мучнучемо главом па чемо ти јавити. Ајде. Пошаљи ми слику пипака кад их одсечеш. `Ајд... (Поклопи телефон. Посади.) Посадо... добили смо пословну понуду. (Посада га гледа зачуђено, иненађено и узбуђено.) Управо ме је звао Томислав Мутивода и понудио ми је да радимо на крузеру „Око света за 1000 еура”.
Канкуг: (Незадвољно.) Аррррр, сто му харпуна.! Како се усуђује да нам и понуди тако нешто. Ми смо окорели пирати. Још сам у забавишту опседао туђе клупе и немилосрдно отимао ствари и узимао таоце.
Имари: (Још незадовољнији од Канкуга.) Арррр, арр, аррр, сто му ђулади. Ја сам рођен да крадем од људи на поштен начин, а не на покварени.
Капетан: Слажем се са вама. Рекао сам му да чемо размислити па му јавити. Али сад сам преуморан за такве одлуке. Идем попити мало топлог рума па чу ходати на дасци дремежа док не упаднем у море снова. Саветујем вам исто... Били сте добри момци ночас... Наставите тако. (Оде до кормила, попије топли рум који му Винстон донесе и заспе.) 
Имари: (Посади главу на јастук.) Ајде, Винстоне, чуо си Капетана.
Канкуг: (Такође ставља главу на јастук.) Дај нам мало рума из тог бурета па га донеси да угасим њиме ову ватру немира у мени.
Винстон: (Оде до оног бурета на средини, крене да заграби, али стане. Настави да граби сагињући се.) Ево, последњи рум из овог бурета. 
Имари и Канкуг: (Попију рум.) Подсетићемо те да купиш ново буре сутра. (Заспу.)
Винстон: (Легне поред бурета и такође заспе.)
2. 
(Светла се пригуше. На сцену улази слепац Хонти који одлази до капетана и њушка га. Када га оњуши дигне главу и направи израз лица који подсећа на онај кад загризеш лимун, и одмахује главом. Исто то уради и код Имарија и Канкуга. Када дође до Винстона Хонтију се свиђа шта је намирисао и то потврђује својом фацијалном експресијом. Онда узима неку хартију из џепа и ставља је на груди Винстонове. Онда уђе у буре. После кратког временског периода светла се мало појачају. Винстон се буди и примећује хартију на својим прсима. Отвара је. Срећан је, изненађен, позитивно.)
Винстон: Древна мапа Арбитара која се појављује у рукама правих капетана и пирата чистог срца и правих пиратских намера је код мене. (Стане и размисли.) Чак ни ја не верујем у то. Хајде момци, прешли сте ме, свака част. (Погледа око себе. Нико се не буди.) Знам да не спавате. (И даље ништа.) Копно на видику! (Ништа.) Изгледа је истина што кажу за онај рум са дна бурета. Не могу да верујем! Арбиртарска мапа са благом која одваја прави барут од оног лажног, јефтинијег, којег ми користимо. Нико ми неће поверовати. Мислиће да сам луд. А да, то већ мисле. Мислиће да сам глуп. А да, и то већ мисле. (Сети се) Мислиће да сам... (Драмска пауза.)... лажов. (У том тренутку одлази код Капетана и ставља мапу на његове очи. Враћа се на спавање. Светла се скроз упале.)
Капетан: (Нагло се пробуди и уплаши се од хартије којом су му прекривене очи.) Не, извинте Џек и Роуз... Нисам ја... Какунг је опалио!!!
Канкуг и Имари: (Нагло се пробуде.)
Имари: У реду је Капетане. Нисмо више на Титанику. На нашем смо броду. На Виктусу!
Капетан: Ах, добро је. (Узима хартију.) Знаш, лепо је то име. Виктус. 
Канкуг: Наравно када сте га ви смислили Капетане.
Капетан: Да ли си знао да то значи победник на латинском?
Канкуг: Не.
Капетан: Да, да, мали Канкугчичу. То сам научио на пиратском факултету. (Поново врати поглед на хартију.) Види, види! Која је ово вражја направа којом сам насамарен? (Расклопи хартију. Изненађено.) Сто му плавих брада деде Плавобрадог...
Канкуг, Имари и Винстон (Који се управо пробудио.): Шта је било, капетане?
Капетан: Сто му једара Летећег холанђанина! Мапа! Са благом. (Мало размишља.) Ма, ово није права мапа. (Канкуг долази до њега и узима му мапу из руку.)
Канкуг: Немогуће. Древна мапа Арбитара. Како? Овом капетану? Мислим, заслужили сте је, капетане.
Капетан: Арррр! Каква је то мапа и какав Арбитар?
Канкуг: (Даје мапу Имарију који је гледа са чуђењем на лицу.) Нисте учили о томе на пиратском факултету?
Капетан: Мора да јесмо. Само мора да сам тај дан помагао бескучницима. Причај! Шта је ово?
Канкуг: Па... Легенда гласи да је дрневну мапу Арбитара осмислио безвремени мудрац по имену слепац Хонти. Мапу добију само прави капетани чистог срца и правих пиратских намера. Она показује како да се дође до непресушне касице прасице у којој увек има пара. Обично је добијају млади капетани који су тек напунили дведесет и четврту годину живота.
Капетан: Аррр. Хехехе. Тако значи. Како то да сам је тек сада добио?
Канкуг: Не знам. Збуњен сам.
Капетан: Ма немаш зашто бити збуњен. Можеш једино бити задивљен и мало љубоморан јер сам коначно добио оно што сам заслужио. Винстоне! Орибај брод, испразни ве-це, купи нам укесељене харинге, креме за инфекцију на нашим стопалима, однеси нам пиратска одела на хемијско, купи нам плазме и дижи сидро. Испловљавамо.
Винстон: На заповед, капетане. Какву плазму хоћете? Млевену или обичну?
Капетан: Винстоне, вреџаш нас. Ми смо опаки момци. Ми једемо само ону хрскаву плазму. Али може и ону малу, чоколадну.
Винстон: На заповед, капетане. (Оде) 
Капетан: (Узима телефон и зове њиховог менаџера.) Хеј, чао Холи. Дај ми ону планину масти на телефон, нашег менаџера. Да, господина Маста Евереста. Важи сачекачу да доџе са терена. Него реци ми, срце, шта радиш вечерас? Хочеш да те данас провозам на броду мало? Да, знам поштара Ервина. Да, знам да је један од најјачих људи на свету. Ох, стварно? Вас двоје? Аххх, баш лепо. Откад то веч траје? А, веч три године?! Нисам знао. Реци ми да ли знаш где је био данас око пола седам, зато што ми је неко скинуо панталоне данас током наступа док сам ходао по дасци са повезом на очима. Аха. Рекао ти је да то иде урадити? Аха. Ти си му рекла да иде то урадити? Хе-хе-хе. Сви су се смејали, осим мене. Вероватно бих се и ја смејао да нисам имао повез. Аха, дошао је Маст. Важи. Чао. Поздрави Ервина. (Мало сачека.) Еј, чао Масте. Шта кажеш? Где си био? На терену? Аха. Ако под тим тереном сматраш фабрику Сникерса онда чу ти веровати, ти масни дебелокошцу који је провео последњих сат времена у канцеларији гледајучи снимке смешних мачака, који уопште нису смешни, и једучи Сникерсе. Да, знам да сам безобразан. Зато што дајем отказ. Немој ми више тражити наступе, више се не бавим тиме. Сада сам прави гусар! (Мало се смири.) И престани ми слати снимке смешних мачака на мејл! Уопште нису смешне! (Скроз се смири.) Е да. Хоче ли бити плата ускоро зато што идемо на пут па нам треба плазме? Е, хвала. А сад, чао!
Канкуг: Тако треба, капетане. 
Имари: Више нећемо бити тлачени.
Капетан: Канкуче, реци ми, шта пише на овој мапи? Према којем одредишту треба да окренемо прамац?
Винстон: (Дође и донесе им њихова пиратска одела.) Ево, донео сам их са хемијског. Боље да пожуримо зато што мислим да сам прошао кроз неко коло и омео неко обарање рекорда.
Капетан: Имари. Дижи једра. (Отрчи до кормила. Ухвати кормило и почне управљти бродом.)
Имари: (Дигне једра. Исплове.)
Канкуг: Капетане. Ако добро тумачим ову мапу, а откад сам ставио ове нове цвише баш добро тумачим мапе, наша потрага за благом Арбитара се састоји из три дела. На овој мапи пише само ово:
Маријански ров дом је мој
тамо може бити и крај твој.
Сваког дана,
за време Јужног ветра,
мени треба храна,
па протегнем своје пипке од 63 метра.
Ако имаш мапу од Арбитара,
са мном ћеш јести,
ако не,
своју пропаст ћеш срести. 
Имари: Не то не може бити.
Капетан: Каква је то глупост. Шта требамо начи? Неког гладог пропалог песника?
Имари: Све само не то...
Капетан: Шта значи ово Имари? Ја сам само разумео да ми можемо јести зато што имамо ту мапу.
Имари: О не...Само то не. То значи да морамо ићи код... (Драмска пауза. Прогута кнедлу.) Кракена!
Сви осим њега: (Брзо увуку ваздух у себе, уплашено. Сви заћуте. Ћуте. Тишина.)
Капетан: (Кине.) Извините, алергичан сам на тишину.
 (Светла се погасе. Цела посада се обуче у своја пиратска одела. Баце прслуке у море. Капетан је иза кормила. Кормилари. Канкуг стоји на посматрачници. Посматра. Имари извади свеску. Пише. Винстон узме крпу. Брише. Светла се упале.)
Капетан: Имари, доџи да ми прегледаш ону инфекцију на нози. Мислим да се побољшала. Сада је оно зелено што се померало црно и не помера се. Винстон, бриши то мало лепше. Видео сам тинејџере у позоришту који остављају мање смеча него ти. Канкуг, користи дурбин. Нове цвикере ти нису довољне.
Канкуг, Винстон и Имари: Важи, капетане. (Сваки уради како му је наређено.)
Капетан: Него Имари реци ми нешто мало о том Кракену. Мора да сам тај дан баш волонтирао у азилу када су причали о њему на факултету.
Имари: Па прича се да он живи у Маријанском рову, најдубљем на планети, и чека да неки брод пређе преко њега како би својим пипцима дугим 63 метра повукао и њега и целу посаду на дно где би их појео. Када би их сварио, његови пипци би нарасли још један метар. Како можете закључити до сада је појео...
Капетан: Знам. 48 бродова.
Имари: Не него 62 брода. Имао је пипке од 1 метар када се родио.
Капетан: Аррр... Близу. Мора да сам читао старима у старачком дому кад смо радили математику на факултету.
Имари: До сада није познат ниједан начин да се порази Кракен. Али, ако сам ја разумео ову загонетку, онда нас неће убити зато што имамо ово. (Подигне мапу.)
Капетан: Мислиш, ја имам то. (Отргне мапу из Имаријевих руку. Ставља мапу у џеп.) Никад се не зна. За сваки случај. Да се наџе. У случају да буде гладан. Да мене не поједе.
(Светла се пригуше. Канкуг сиђе са посматрачнице. Седне на прамац. Отвори ковчег који се налази на прамцу. Из њега извади антену и стави је на ивицу ковчега. Имари скине Капетанову чизму и почне му лечити инфекцију. Винстон коначно заврши са брисањем палубе и из џепа извади Рубикову коцку и почне са слагањем.) 
Капетан: Шта кажеш, Имари? Како је?
Имари: Па... мало сам помније осмотрио наш проблем и донео сам закључак. То црно што имате на нози је уствари шести прст који је поцрнео зато што сте те чизме купили код Небојше Локатора за пола чашице ракије.
Капетан: Па биле су на попусту. Педесет посто.
Имари: Е сад, шести прст може да израсте из два разлога. Први је ако вам је кичма неправилна, онда тај шести прст израсте као додатни стабилизатор телу. Други је, не измишљам, не лажем, ако нисте стабилни ментално, као особа, луди ако разумете шта хоћу да вам кажем. Тело се тако опет покушава стабилизовати зато што другачије не може, а ви имате правилну кичму колико се сећам са нашег последњег прегледа код Небојше Локатора, тако да мислим да...
Капетан: Арррр. Шта тиме хочеш речи? Да сам луд? Да имам подељену личност? Да ми фали дрвена нога у глави, да једем бунике за доручак уз јогурт као прилог у којем пливају оне мале грудвице, а знам да их јуче није било кад сам стављао јогурт у фрижидер? То хочеш речи?
Имари: Не, не. (Успаничи се.) Кажем да требамо тражити повраћај новца од Небојше зато што очигледно није добар доктор, или барем трезан.
Капетан: Арррр, тај Небојша ми је од почетка сумњиво мирисао, а и чудно се понашао. Требао сам знати да му она диплома није права. Чак сам и једном на вестима гледао како председник показује како одштампати праву диплому.
Канкуг: (Током целог овог дијалога нешто је грувао, поправљао, завртао и мало одвртао. То се наставља и даље.)
Капетан: Канкуг, досадан си са тим твојим времепловом. Био сам двадесет минута на предавању на факултету и на којем су причали да то није могуче. Нисам остао до краја зато што су ме звали ватрогасци да скинем неко дрво што је нарасло на статуи мачке.
Канкуг: (Мало помери антену.) Готово! Коначно је готово! Сада могу отићи на који год дан хоћу, било у будућности или прошлости. Могу спречити неке катастрофе и спасити безброј живота. Да видимо... Аха! (На таблу која се налази на ковчегу напише 11. 09. 2000. Спрема се да уђе у ковчег.) Посматрајте. Одлазим као Канкуг а вратићу се као... Па добро Канкуг, али бићу херој. А не, нећу ни то. Како ће се знати да сам ја спречио катасртофу?
Капетан: Што баш хочеш да идеш на тај датум? Није толика катастрофа што тај дан нисам могао гледати Хепи због неког жаљења. Преживео сам. Него укуцај `ајде ти 29 фебруар 1980. Тад сам се родио. Хочу да идем да видим да ли је звезда падалица наговестила моје роџење.
Канкуг: Важи, капетане. (Напише то на таблу.) Спремно је капетане.
Капетан: (Крене према ковчегу. Посрне. Почне да пада . Док пада закачи Винстонову Рубикову коцку, сложену, и она падне у ковчег. Како наставља да пада капетан случајно обрише датум са табле.)
Канкуг: Неееее! Сада је коцка изгубљена у простору и времену. Ко зна где ће се појавити и какве ће то имати последице. (У том тренутку времеплову отпадне антена.) Нееее! Још ми је и времеплов уништен.
Винстон: И моја коцка.
Капетан: Хајде, престаните да цмиздрите и подигните ме. (Посада га подигне са пода. Оде до кормила и врати се кормиларењу.) Још мало па смо стигли.
3.
(Светла се пригуше. Сви сиђу са брода. Светла се упале. На сцени је, поред брода, и улаз у Кракенову пећину.) 
Капетан: (Имарију.) Јеси сигуран да је ово тај Маријански ров?
Имари: Ово је острво најближе Маријанском рову. Када бисмо отишли баш тамо, на Маријански ров, можда би нас Кракен појео зато што не зна да имамо мапу. Према легенди он сваке недеље по једном пушта неког у своју пећину чији је улаз ово (Покаже на улаз.) Е сад... То се можда већ и десило ове недеље, можда ће се тек десити за два дана, можда шест... Не знам. Мораћемо чекати да откријемо.
Кракен: (Из пећине.) Нека уђе ко је довољно храбар.
Имари: Или можда сад.
Кракен: Само онај који има мапу од Арбитара сме ући.
(Сви погледају у Капетана који је очео бежати на брод зато што се уплашио Кракеновог гласа, па и Кракена самог.)
Канкуг: Хајде, капетане. Ви имате мапу.
Капетан: А да... Идем... То ја само мала лигњица. Такве једем за доручак... Али стварно, једном кад сам био у Кини ја наручим лигње на жару а они ми донесу живе...
Имари: (Гурне капетана у пећину.) Идите. И већ знамо ту причу како сте схватили да требате бити на факултету, па сте отишли донирати крв, да би сте имали оправдање иако вам на факултету не треба, али сте ви то знали, него сте то урадили намерно, из форе. И сви су се смејали са вама, не вама.
Капетан: Да. Тако је. Ајде идем. Чувајте ми Виктус ако се не вратим. Винстоне, редовно га пери, навикао је да га ја перем, али брзо че се навичи на тебе.
(Светла се пригуше. Капетан уђе у Кракенову пећину. Шуња се зато што се боји.)
Кракен: (Седи у столици за љуљање.) Седи. (Светла се упале. Настави се обраћати капетану.) Осећај се као код куће.
Капетан: Хе-хе, важи. (Осврне се.)  А где да седнем?
Кракен: Једноставно седи. Замисли столицу и седи. Ако си прави капетан достојан мапе од Арбитара ти ћеш лебдети. Седећеш на својим врлинама.
Капетан: (Размисли мало.) Е, а данас ме је баш нешто ухватило у колену, биче олује изгледа. А и мало ме боли кичма, питај Небојшу Локатора.
Кракен: Е моја Волпа, кога ти мени све шаљеш.
Капетан: Шта?
Кракен: Касније ћеш сазнати. Него реци ми, јел имаш ти  мапу?
Капетан: Него како.
Кракен: Дај је овамо. Знаш, да се уверим да је права. (Узме мапу од Капетана.) Покушао ме преварити једном неки са великим уснама. Донели ми лажну мапу и тражили да им кажем пречицу до касице. Нудили су ми и нови дом у неком воденом граду. Одбио сам их. Тешка срца. (Осмотри мапу.) Али ова ми се чини као права. Сад ћемо ти и ја мало да поразговарамо па ћу ти ја поставити неко питањце па ћу ти дати други траг па идеш даље.
Капетан: Важи. (Заћути. Обојица заћуте.) И шта сад?
Кракен: Па друштвени протокол налаже да гост нешто пита домаћина, а ја сам овде већ 23 године што значи да сам ја домаћин, а ти гост.
Капетан: Аха. Добро. А шта да те питам? Чекај то је питање. Да ли се то рачуна? Чекај, и то је питање?! Може, које ти је име? Може. Како се зовеш?
Кракен: Инфрактон. Кракен Инфрактон. Рођен давне 1979. и сада имам 45 година што је стварно превише за нас џиновске лигње. Рођен саму некој лепој, топлој, спорој реци, у којој је увек било места. Та река је текла кроз неку баш лепу земљу. Увек су бацали ауте у реку, додуше нису били лепи, неки мали и коцкасти, али били су укусни. Оно што је стварно било и лепо и укусно су били бродови, направљени од квалитетног материјала. На њима је увек било весело, наравно док ја не дођем, и пуштала се нека Лепа Брена и сви су били срећни и плесали су. Да, да била су то времена. И онда одједном, једно пролеће сви плачу. Бродови трубе, али онако тужно. И од онда више није било исто. Почели су бацати разне хемикалије у реку, а затим и пушке и бомбе. Одмах сам пустио да ме река однесе што  даље од те земље. И ето. Завршио сам овде. У пећини испод Маријанског рова. Каткад изађем па поједем неки брод, али није више то то. Ни бродови нису више као што су некада били. Сви као од алуминијума, као, то је здраво за јести. Више волим гвожђе. Сећам се да је један баш био добар. Појео сам га баш недалеко одавде. Још га нисам ни морао потопити, него сте га ви смешни људи потопили, а колико сам ја видео то је био највећи икада.
Капетан: Па можда је била несреча.
Кракен: Ма нееее. Видео сам их својим очима. Овај један пуца на други и овај тоне. Ах. Смешни сте ви људи. Мислите да можете убити друге људе. А тек када мислите да можете дирати друге врсте живих бића, онда сте ми посебно антипатични. Онда стварно схватам зашто је смак света заказан за 2050 годину.
Капетан: Шта?
Кракен: Ма да. Лаутиси планирају да вам униште планету зато што праве аутопут који пролази кроз вашу галаксију. А и нервирате их. Кажу да им стално шаљете неке сигнале, а они намерно неће да вам одговоре и то игнорисање им је већ досадило. Стварно сте досадни. Зашто би неко хтео контактирати са вама. Не разумем вас. Али небитно. Него пази ти сад ово. Пре једно пет-шест дана ја поједем неки теретњак који је превозио даљинске управљаче. Није ми баш легао, алуминијски је али шта ћеш. Био сам јако гладан. И два -три дана после тога у пећину ми дође неки човек, представио се као Мутивода, и нападне ме што нема даљински и што му је једини доступан ТВ програм Пинк, а када помери антену хвата Хепи. Био је баш љут и стално је тражио од неке продукције да ме пошаље у неку изолацију. На крају је толико полудео да ми је одсекао пипке, моје лепе, слузаве, од 63 метра пипке. И још их је безобразник преда мном сликао, каже за друга.
Капетан: Како се усуџује. Срам га било.
Кракен: Ма знам. Не причај ми. И ето тако ја остадох без мојих пипака, а са њима и без способности пливања, а самим тим и без способности да ловим. Остало ми је још мало живота, што значи да си ми ти, можда, последњи трагач касице прасице којем ћу дати други траг.
Капетан: Жао ми је.
Кракен: Не треба ти бити. Имао сам релативно добар живот. Него, да ја питам нешто тебе. Као октопус без пипака капетана. Е да... Како се зовеш?
Капетан: Џон.
Кракен: Аха, као Пиплфокс?
Капетан: Не веч као џон од ципеле.
Кракен: То је онда ђон.
Капетан: Не знам изговорити Џ.
Кракен: Па ево управо јеси.
Капетан: Не знам изговарати мека слова. Знам само тврда. Нисам био на факултету кад су се радила мека слова. Био сам донирати јетру удружењу лечених алкохоличара ,, Друга шанса, па чак и за вас ''.
Кракен: Фасцинантно. Него. Да пређемо на посао. (Извади папир на којем је до сада седео.) На овом папиру се налази други траг који ће те још мало приближити непресушној касици прасици. Али да би га добио мораш ми одговорити на ову загонетку.
Капетан: Може. Како гласи?
Кракен: Целог живота је чекаш, а када дође ни не приметиш је. (почиње да умире)
Капетан: Хмммм... (Размишља. Хода лево-десно, напред-назад. Обрати се публици.) Шта ви мислите? (Размишља. После мало дужег размишља крене да пита Кракена) Може мала помо... (Примети да је Кракен забацио главу уназад на столици. Приђе му и прислони уво на нос.) Не чујем му срце. (Стави руку на његов стомак.) Ни не осетим срце. Мора да је мртав. (Отме му из руке онај траг и упути се ка излазу пећине. Публици се обрати.) Ако посада пита ја сам га убио. Важи? И имао је очи које пуцају ласерске зраке. И...и... смислићу после нешто, али шта год да кажем ви само потврџујте. Важи? 
(Изађе из пећине. Имари пише нешто у свеску његову. Канкуг покушава поправити времеплов. Винстон пије чај и једе кекс на сребрној тацни. Капетан излази из пећине.)
Капетан: (Излази и у руци држи трећи траг док је други окачио о појас.) Момци, падните на колена преда мном.
Канкуг: Не, то није могуће!
Имари: Али како? Како га је убио?
Винстон: Ако га је уопште и убио! Можда му је то неки неплаћени рачун.
Капетан: Како се усуџујете? Да сумњате у овакву величину и персону какав сам ја? Рекох падните на колена зато што сам ја, Капетан Џон убио Кракена, најмонстуознијег монструма свих седам мора и гора. Нису ме зауставиле ни његове очи које пуцају ласере.
Канкуг: Ласере?
Капетан: Ни његов оклоп отпоран на метке.
Имари: Али, ми не користимо пушке?
Капетан: Ни његови метални зуби оштри попут жилета, трврђи од челика.
Винстон: Ма, немогуће.
Капетан: И што је најгоре - његов бесплатан вај-фај. (Сачека да види реакцију слушалаца, који су збуњени.) Заштићеног шифром!
Канкуг, Имари и Винстон: Ох. Ужас! (Падну на колена.)
Капетан: (Са самозадовољно подигнутом главом крене према кормилу.) Хајде, не излежавајте се. Имамо други траг који чека да буде среџен. (Да други траг Имарију.) Читај.
Имари: (Одмота папир. Мало га проучава.) Ја стварно не знам шта је са овим словима. Да ли су то слова уопште? Ово као да је писао неко ко је неписмен. (Окрене се према Капетану.) Капетане!
Капетан: Шта је било? Јеси решио загонетку?
Имари: Не Капетане. Имам малу дилему. Мој мозак је стварно неразвијен и закржљао.
Капетан: Ту нема лажи.
Имари: И зато бих вас замолио да баците поглед на ово.
Капетан: Увек са задовољством помажем малоумној посади. (Узме папир. Чкиљи.) Колико сам ја упознат са страним језицима, ово мора да је арапски. На сву сречу још у дане моје младости сам јео у једном арапском ресторану па знам мало арапског. Препознајем ево ову реч овде. То значи капетан. Ово ту је много. Овај овде знак је знак за сову што значи мудрост. То би онда значило да онај који чита ово је капетан и да је много мудар. Хајде папиру, па то веч знамо, него реци ти нама, папиру, где ми да идемо. Хајде, купичу ти нову фасциклу.
Канкуг: Могу ја мало погледати то? Шта би то могло бити. (Поред Канкуга прође Винстон који је завршио са чајем и кексом и пролази са сребрном тацном. Канкуг примети одраз папира у тацни.) Винстоне стани! ( Винсон стане.) То је то. Приђи. (Винстон приђе. Канкуг стави папир испред тацне која у овом случају служи као огледало.) То треба читати у огледалу.
Имари: Браво!
Капетан: Знао сам то. Само вас тестирам. Читај ајде. Шта пише?
Имари: (Чита.) 
Пећина је дом мој,
могу да испуним сваки сан твој,
тиме испуним неке циљеве своје,
реп ми је шарене боје.
Канкуг: Хммм...
Капетан: Арррр, сто му повеза за очи. А да није можда оро? Мислим, орао.
Винстон: Сирена! Она испуњава жеље свима, али само да би их навукла у своју замку. После их прода на сиренској пијаци за личне слуге осталим сиренама.
Капетан: Браво Винстоне. Положио си још један мој домишљати тест. Идемо. Дижи једра. Где оно Винстоне?
Винстон: Па прича се да живе код Рта добре наде и да....
Капетан: Рту добре наде, стижемо!
4.
(Следећих два-три минута иде фест моушн у којем посада ради обичне гусарске ствари на обичном гусарском броду, само убрзано.)
Канкуг: (Са посматрачнице.) Рт добре наде на видику!
Капетан: (Узима дурбин.) Ено га! Видим га! Видим неку велику стену. Чекај има нешто на њој. То је... То је... Буре рума!
Канкуг: (Извади свој дурбин.) Ма не, то је ЦЕРН-ов суперколајдер.
Имари: (Извади свој дурбин.) На тој стени се налази бесконачна залиха улложака за налив перо.
Винстон: (Он направи дурбин од шаке.) То је само оглас за запошљавање на неком пиратском броду...који није овај!
Капетан: Идемо! Пуним једрима напред! За рум!
Канкуг: За Суперколајдер!
Имари: За улошке за налив-перо!
Винстон: За некакву будућност!
(Светла се погасе. Када се светла упале на сцени уочавамо сирену Волпу која седи на стени.)
Волпа: Дођите. Сиђите са тог брода и пратите свој сан. 
(Сви сиђу са брода.)
Волпа: (Уочи траг код Капетана. Пуцне прстима.) Добродошли. Видим да сте кренули у малу потрагу.
Капетан: Шта? Шта је ово? Жедан сам? Где је нестало буре рума?
Волпа: Какво буре рума? Мора да халуцинирате од дугог пута. Ја сам сирена Волпа. Ја седим на овом камену и чекам вас, трагаче за благом, по које сам ја послала, да им предам последњи траг. Ја наравно знам и ко сте сви ви. А поготово добро знам вашег мудрог, поштеног, племенитог и паметног капетана.
Капетан: А знате. То је вечином чисти таленат. Видите ја сам роџен у бурету рума.
Волпа: Шта ти хоћеш? Зашто ти говориш испред ове посаде, а не капетан?
Капетан: Па, ја сам капетан. Мени си послала мапу од Арбитара.
Волпа: Шта? (Извади неки папир на којем је до сада седела.) Ти си Винстон Берчил?
Капетан: Не. Ја сам Капетан Џон.
Волпа: Ахаааа, као Џон Пиплфокс.
Капетан: Нееее! Џон! Као Џон од ципеле! Ко вам је тај Пиплфокс? Је ли то неки телевизијски програм?
Волпа: Па онда Ђон!
Капетан: Па то и кажем.
Волпа: Погледај се. Дошао си овде. Ниси Винстон и још се спрдаш са мном. Почињеш ме нервирати. Одбиј! (Руком у ваздуху одгурне Капетана. Капетан полети уназад и падне. Онесвести се.) Приђи прави капетане, Винстоне. Ја сам по тебе послала. Ти си прави капетан! Иди и узми капетанску капу од оног тамо и носи је. Заслужио си је више од њега.
Канкуг и Имари: (Гледају у чуду.)
Волпа: Само још једно питање па ћу ти дати траг и послаћу те на пут ка непресушној касици прасици! Шта је битније? Новац или породица? Само прави капетан зна прави одговор.
Винстон: У животу једног гусара је најбитнија ПОСАДА!
(Светла се угасе. Када се светла упале уочавамо да је Волпа нестала и да Винстон у руци држи трећи траг. Ђон се полако буди.)
7. 
Ђон: Шта се десило? Где сам то ја? А Канкуг, ту си. Слушај шта сам сањао. Ми смо били код овог неког бурета рума, сирене, која је...
Канкуг: Ошамари Ђона. Није сан. Ти си више ниси капетан. Правда је задовољена.
Ђон: Кошмар је. (Извади пљоскицу из џепа и цугне мало.)
Имари: (Такође ошамари Ђона.) Ово ти је за времеплов.
Ђон: (Још једном цугне из пљоске.) Ускоро чу се пробудити. (Опет се онесвести.)
Канкуг: (Винстону.) Па... Водите... Капетане. Који нам је траг?
Имари: Бићеш ти добар капетан. (Односи онесвешћеног Ђона на брод.)
Винстон: (Отвара траг. Чита.) 
Везув, беспомоћни,контра, потреба,
одмах,овде,
Арбитар,мапа.
Шта би то требало значити?
Бог Аксилиус: (Не видимо га али га чујемо.) Добар дан. Овде бог Аксилиус из божје техничке подршке. Како вам могу помоћи?
Винстон: Ко је то?
Аксилиус: Па ви сте мене звали. Ваљда се ви прво представите.
Винстон: (Збуњен је.) Ја сам Винстон Берчил и стварно те нисам хтео узнемиравати ко год да си.
Аксилиус: Ја сам бог Аксилиус и ви сте ме звали да вам помогнем уз помоћ тајне шифре. Ко год каже ту шифру добије моју помоћ. Али не испуњавам жеље као што неки мисле. То ради мој брат Волумус.
Винстон: Па, претпостављам да би нама добро дошла мала помоћ. Где бисмо могли наћи бесконачну касицу прасицу?
Аксилиус: Шта? Одакле вам то? Јесте ли ви нормални? Како то смете рећи преко телебогске мреже. Зар ви не знате да нас прислушкују ови са Олимпа. Моја је дужност да вам кажем, па ћу вам рећи, на Девичанским острвима, али немојте ме више овако зезати. Због овога и ви и ја можемо настрадати. (Чују се још неки гласови.) 
Још неки гласови: Ајде прекидај.
Аксилиус: О ћао. Лепе су вам те палице. Јер вам то за мало планетарног бејзбола, видео сам да се баш отворио нови терен поред галаксије ТТ6. Шта шта то радиш. (Чује се разбијање шоље.) Не. То је моја најбоља помоћ у свемиру шоља. То ми је поклонила моја... (Више се ништа не чује.)
Винстон: Чули сте га. Девичанска острва!
5.
(Светла се угасе. Када се упале, примећујемо Винстона како кормилари и једе Плазму. Канкуг пере Винстонову капу. Имари брише своје ципеле.)
Винстон: Фина је ова Плазма. Схватам зашто је Ђон оволико волео.
Имари: Он је волео зато што је веровао да му Плазма упија већ попијени рум па да може још више попити.
Ђон: (Захрче, мало гласније.)
Винстон: (Погледа своје ципеле.) А неее... Шта је ово. Аррр. Жвака од алги. То мора да сам покупио код оне сирене.
Имари: Ево, ја ћу вам то обрисати.
Винстон: Не треба.
Имари: Па ви сте капетан. Моја је дужност да вам свако вече сечем нокте на ногама и рукама, а да не причам о прљавим ципелама.
Винстон: О. Лепо. Лепо је бити капетан.
Ђон: (Још једном захрче. Гласније.)
Винстон: Како је овај пијанац досадан.
Канкуг: (Оде до Ђона и стави му штипаљку на нос.) Ево, капетане.
Винстон: Баш лепо.
Имари: Ево капетане, ципеле вам се сјаје.
Винстон: Лепо. Сад иди и донеси ми мало кекса.
Имари: (Донесе му кекса.) 
Винстон: Могао бих се ја навићи на ово.
(Светла се гасе. Када се упале видимо Канкуга који журно прише палубу и Имарија који журно нешто пише.)
Винстон: И напиши још, да нас се боље припазе и да нису бољи ако имају већи брод и да ћемо их кад-тад напасти. Напиши да је на Богу да им суди, а на нама је да их пошаљемо код Бога. Поздрав за све код вас на броду, ваши заклети непријатељи, Винстон и дружина.
Имари: Тако се сада зовемо?
Винстон: Очигледно. Канкуг, брже мало то бриши. Видео сам и тинејџере у позоришту који остављају мање смећа за собом него ти.
Канкуг: (Заврши са брисањем. Погледа напред.) Ено их! Девичанска острва!
Винстон: Шта се онда више чека ајмо. Сада пожурте да стигнемо пре него што неко други није.
(Посада мало чека док плови ка острвима. Стигли су.)
Винстон: Ајмо лопате у руке. Пробудите и овога да нам помогне. Ено тамо видим неки икс. Идите тамо ,копајте. 
(Имари и Канкуг копају, Ђон покушава али једва успева и да се одржи на ногама.)
Винстон: Па зар је толико тешко копати? Гурнеш лопату заграбиш земљу и бациш је што даље од себе.
Хонти: (Изађе из бурета. Приђе Винстону.) Лепа рупа.
Винстон: Виђао сам и боље.
Хонти: Била би лепша када би им и ти помогао.
Винстон: Па ја не могу да копам. Ја сам капетан.
Хонти: Е баш зато и нећеш добити ову касицу прасицу. (Извади касицу прасицу из капута.) Ионако вам она неће помоћи. Само вам је новац у глави. Посматрам вас цео пут и морам вам рећи да сте упрскали последњу шансу да се докажете као достојни. Мислио сам опаметићете се једном. 
Капетан: Али...
Хонти: Не јављај се, лажеш и вараш ове људе. Лажни капетан и лажни човек. Мислиш да су они слепи па да то не виде?
Канкуг: Тако је, ево ја...
Хонти: Шта ти? Само гледаш да му видиш леђа, сањаш да будеш ти капетан, да спасаваш свет од катастрофе а подмукао си као лисица.
Имари: Јесте, али има нас који смо добри.
Хонти: Ко? Ти? Ти ни не знаш шта радиш. Мислиш да је довољно правити се блентав и гледати своја посла. Али има овде неког ко ме је највише разочарао (пришао је Винстону). Теби смо дали шансу и веровали ако постанеш капетан да ћеш бити бољи од њих. А шта си ти урадио? Понашао си се исто као и они. Капетан Винстон. Дубоко си ме разочарао. Довиђења. (Баци касицу на земљу и она се разбија. У том тренутку се окрену и Имари и Кахкуг а Ђон падне на земљу исцрпљен. Хонти оде у буре. Винстон приђе бурету и гледа у њега.)
Винстон: Празно је.
(Враћа се код Канкуга и Имарија.)
Имари: Да ли је то?
Винстон: Да.
Канкуг: И да ли је он то управо?
Винстон: Да.
Ђон: (Нешто промрмља.)
Винстон: На жалост, управу си Ђоне. Било је боље кад смо живели у незнању. (Оде до Ђона и узима његов телефон из џепа. Назове Томислава Мутиводу.) Еј. Мутивода јеси то ти? Да, мали Винстон овде. Пита капетан кад бисмо могли почети. Аха. Важи. Видимо се онда.  (Прекине.)
(Из времеплова излети Виинстонова Рубикова коцка и удари га у главу. Није сложена.)
Винстон: (Посматра је.) Еј! Ово је било сложено кад је упало! (Погледа Имарија.)
Имари: (Слегне раменима.)

КРАЈ



