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„Ја и моја сестра Клара“, Димитар Инкиов

Несташне приче
Димитар Инкиов је познати бугарски писац. Осим књига, а написао их је више од
сто, које су преведене на двадесетчетири језика, писао је и за позориште. Књига “ Ја и
моја сестра Клара” садржи једанаест кратких прича које описују несташлуке малог
дечака и његове сестре Кларе. Приче су јако духовите и занимљиве, од шишања
радозналог пса Шнуфија, „љубави“ између пса и мачке, тета Емине златне рибице,
досадних бува, чика Тонијеве „црвене бебе“, чињења добрих дела и многих других.
Клара и њен брат су јако радознали и несташни. Због те њихове радозналости тетке
Ема и Грета су остале без слаткиша, а што је најгоре мама је морала да црвени зато што
није имала чиме да их послужи. Правдали су се да су торту појели , не зато што им се
торта јела, већ да се тете не отрују. Сналажљивости никад краја. Прича о чика Тонију је
оставила посебан утисак на мене, јер су деца показала колико су добра. Док сам је читала
прво сам помислила, „о боже, како су само себични и користољубиви“, али сам брзо
препознала себе у неким ситуацијама, када са татом одем у радњу а на полици угледам
лутку, а онда следи „татице мој, што је лепа ова лутка, како бих волела да је имам“. Тако
су и они навикли да им чика Тони, којег су много волеле, сваког дана да по један евро.
Када више није имао новца, Клара и њен брат хтели су да му се одуже и да му помогну од
свог џепарца који су дуго скупљали. Верујем да је он био ганут њиховим поступком. И ја
бих исто поступила. И мени, као и Клари и њеном брату, није се допало, то што је чика
Тонијева лепа, мршава жена, постала дебела. Били су одшевљени када су сазнали да децу
не доносе роде, већ их рађају мајке. Као и сва деца која знају понекад да буду паметнија од
одраслих, то су морале да објасне и Флори јер она или није знала, или се стидела да им
објасни како деца долазе на свет.
Читајући ову књигу можемо много тога научити.,, а нарочито одрасли који су и
сами некад били деца. Свима бих препоручила да прочитају ову дивну књигу.

