
 

ТУЖИБАБА 

Душан Радовић 

 

ТУЖИБАБА: Молим, учитељице, он ми је узео гуму! 

УЧИТЕЉИЦА: Добро, добро, вратиће ти је... Седи. 

ДЕЧАК (исмева тужибабу шапатом): 

Молим учитељице, молим учитељице... 

ТУЖИБАБА: Молим, учитељице, он ме исмева... 

УЧИТЕЉИЦА: Немој, Поповићу, да га исмеваш... 

ТУЖИБАБА (кези се): Ееее!  

ДЕЧАК: Тужибабо! 

ТУЖИБАБА: Молим, учитељице, он ми каже да сам ја тужибаба! 

УЧИТЕЉИЦА: Ниси ти тужибаба, седи само... 

ТУЖИБАБА (обраћа се дечаку): Е, ето видиш да нисам! 

ДЕЧАК: Ниси ти тужибаба, ти си т у ж и д е д а! 

ТУЖИБАБА: Молим, учитељице, он ми каже да сам ја тужидеда! 

УЧИТЕЉИЦА: Није могуће! Поповићу, Поповићу, буди миран! 

ТУЖИБАБА: Ееее... Учитељица ти је рекла да будеш миран! 

ДЕЧАК: Ниси ти ни тужибаба, ни тужидеда – ти си н и ш т а! 

ТУЖИБАБА: Молим, учитељице, он ми каже да сам ја ништа! 

УЧИТЕЉИЦА: А шта ти њему кажеш? 

ТУЖИБАБА: И он је ништа! 

УЧИТЕЉИЦА: Е, па у реду... Седите сада и будите мирни! 

TUŽIBABA 

Dušan Radović 

 

TUŽIBABA: Molim, učiteljice, on mi je uzeo gumu! 

UČITELJICA: Dobro, dobro, vratiće ti je... Sedi. 

DEČAK (ismeva tužibabu šapatom): 

Molim učiteljice, molim učiteljice... 

TUŽIBABA: Molim, učiteljice, on me ismeva... 

UČITELJICA: Nemoj, Popoviću, da ga ismevaš... 

TUŽIBABA (kezi se): Eeee! 

DEČAK: Tužibabo! 

TUŽIBABA: Molim, učiteljice, on mi kaže da sam ja tužibaba!  

UČITELJICA: Nisi ti tužibaba, sedi samo... 

TUŽIBABA (obraća se dečaku): E, eto vidiš da nisam! 

DEČAK: Nisi ti tužibaba, ti si t u ž i d e d a! 

TUŽIBABA: Molim, učiteljice, on mi kaže da sam ja tužideda! 

UČITELJICA: Nije moguće! Popoviću, Popoviću, budi miran! 

TUŽIBABA: Eeee... Učiteljica ti je rekla da budeš miran! 

DEČAK: Nisi ti ni tužibaba, ni tužideda – ti si n i š t a! 

TUŽIBABA: Molim, učiteljice, on mi kaže da sam ja ništa! 

UČITELJICA: A šta ti njemu kažeš? 

TUŽIBABA: I on je ništa! 

UČITELJICA: E, pa u redu... Sedite sada i budite mirni! 

 

 

 

 


