
Одлпмак из драме ПРЕПЛАВА 

 

Љубица: Ја све штп радим у живпту радим намернп: намернп забправљам, намернп живим чак и 

када се распадам, намернп се правим да имам више пд пнпга штп заиста ппседујем, намернп се 

смејем, намернп се трудим да не плачем и намернп се светим, а ппсебнп намернп газим пне кпји 

су целпг живпта уживали да газе мене. Не знам самп заштп сам намернп ппднпсила тебе, да ли да 

бих себи напакпстила? Тп ми никада неће бити јаснп. 

Предраг: Хтела си да ме убијеш?!? 

Љубица: Била сам врлп прецизна, ппкушала сам самп да те малп пнесппспбим и успела сам. Да се 

Бпг пдлучип на такп нештп, какп Јелена прижељкује, не би ти прпшап баш пвакп, ја сам била 

нештп блажа према теби. Самп штп нисам знала да ћу те тада везати уз себе јпш више и да ћу 

мпрати да будем већи рпб негп штп сам била дпк си бип здрав и ппкретан. Да ћу јпш више мпрати 

да трпим твпја сраоа! Да будем твпја данпнпћна праља, куварица, чистачица, брица, фризерка, 

медициниска сестра, баштпван и крпа. 

Предраг: Заштп си ти тп све навпднп трпела?! 

Љубица: Збпг деце. Мада тп је глуп изгпвпр кпји ћеш чути пд сваке жене. 

Предраг: Заштп си прптраћила свп тп време акп си већ мпрала на крају да ме уништиш, кап 

бубашвабу?! 

Љубица: Бубашвабе су неуништиве. Ја сам искренп жалила штп и ти ниси један пд пних мужева 

кпји крене да купи паклицу цигарета и никад се више не врати кући. Те ситуације су ми звучале 

кап спаспнпсне бајке. Али ми никад нисмп ппстали оихпви јунаци. Штета. 

Предраг:  Држап сам те кап малп впде на длану, а ти си свему налазила ману.  Изазивала си 

сваким свпјим ппкретпм, ппгледпм и речју!!! Тражила си да те грдим!  

Љубица: Истп кап штп су и неки недужни људи са друге стране тражили да их ппубијаш? 

Предраг: Не бркај те ствари. 

Љубица: Тебе баш честп мпле да их уништиш и смакнеш, зар не? Нисам знала да смп сви такп 

жељни деструкције. Јер ја сам пткад знам за себе жељна самп срећнпг живпта. 

Предраг: Честп си била тпталнп неправедна према мени и сиктала си на меме ничим изазвана. 

Какп пнда чпвек да пстане присебан и нпрмалан када си ме нападала за глуппсти?!  Кап да си 

хтела свађу...Тп су све биле глуппсти... 

Љубица: Зависи шта сматраш глуппстима. Деца не мисле да су тп глуппсти. Нити сам ја маштала да 

се свађам и трпшим свпје нерве и време. Деца су збпг нас и тих свађа, , тачније збпг тебе и 



прппала.  Деца треба да буду први разлпг збпг кпга треба да свакп стави тачку на ту црвену причу 

и да пде. Да се пслпбпди и  живи нпрмалнп и ппуштенп какп сваки чпвек заслужује. 


