Назив дела: Судбина једног Чарлија
Име и презиме писца: Александар Поповић
Назив дела: Moja прича
Због несебичног дела Чарлијеве маме, мој друг је обишао свет, или бар један његов део.
Није имао судбину обичног ловца на мишеве. Чак је и капетан брода, Виолетин тата,
одликовао златним орденом мало глупо маче.
Имам и ја орден. Орден старијег брата. И дивног, немирног, радозналог, чупавог сина.
Захваљујући мами. није жута, није стара, али је за мене посебна. Тако смо она и ја
правили нашу представу, па су бата и тата током поподневне дремке добили бркове.
Љубичасте, плаве и наранџасту браду. Код нас је било обрнуто. Тада је настала побуна.
Извукосмо се мама и ја кифлицама.
Чарли је научио да учествује у позоришту, видео је Напуљ, проживео је авантуре, чак је
и грофом био прозван. Нису му биле стране ни креације за грације - шешири и свилене
блузе. Све му је било чудно - и до циркуса је стигао. Чика глупи Август је имао кућицу на
точковима и једну завесу коју је качио зихернадлом. На крову те покретне куће су била
светлећа слова.
Дакле, морам бити пажљив са лампицама, шатор имам, летвице имам, лампице су ту,
брат је ту. Од маме зихернадле, конац и завесу и путујући циркус Чика глупог Виктора је
спреман! Их, радости! Улаз бесплатан! Услов - удомите љубимца!
Ипак, најлепши део приче је када се другар поново састаје са мајком. Повређен, лежећи
на тавану, слуша причу о лажно оптуженој мајци ,борцу, која се жртвовала и дала му
нови живот, ван месаре, далеко од мишева, старих новина и изгрицканих кобасица.
Када је чуо праву причу, осветлао је мајци образ.
Чудно је како су приче из живота пролетеле. Сви су некако остарили. Месар је поново
упослио најбољег чувара, Чарлијеву храбру маму, на тавану су имали довољне хране,
били су добро, на сигурном, са капетаном.
Иако је тачно да му је у животу била суђена власница Виолета, ни сам Чарли није знао
која је заправо која. Виолета, капетанова кћи, Виолета, капетанова братаница, или
можда госпођа грација свилених блуза - Маргаретина сестра Виолета.
Једно је сигурно - домишљатости му фалило није. Тако је мој друг безбрижно старио и
сањарио о Напуљу, како би волео да га још једном види, да види мачке, иако их ни тада
није разумео, а и сада би још мање, због слуха, и да проба опет чути, ај лав ју, хи из мај
бој, хи из мај бој...
Машо, спаваш ли? Ју ар прити.
Име и презиме: Виктор Стојановски 3/1
Основна школа: "Веселин Маслеша”, Наставник: Јелица Чкркић
Број телефона: 061 144 0950, Е-маил адреса: viktorsto07@gmail.com

