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„Прича о Таталији“, Весна Алексић

Hаслов рада: Таталија и њен брат

Весна Алексић је рођена 1958. године у Обреновцу. Књижевним радом бави се од
1987. године. Углавном пише за децу, а 2004. године је добила Змајеву награду.
Написала је много романа, а један од њих је „Месечев дечак“

У овој књизи се говори о петогодишњем дечаку који је љубоморан на своју још
увек нерођену сестру. Право име које његова сестра треба да добије је Наталија, али
пошто је њему било лакше да изговори Таталија, он ју је тако звао. Иако није желео да
му мама роди ни брата, ни сестру, ту за њега врло тужну вест сазнао је када је угледао
фотографију. Тој фотографији, на којој он није видео ништа сем тачкице, сви су се
радовали. Да, баш сви, мама, тата, бака, дека, мамина кума, па чак и бебиситерка Цеца,
коју је он много волео и није желео да је дели са „тамо неком“ Таталијом.
Како је мами растао стомак, тако су се сви све више радовали, сем њега. Он је чак и
када је ишао у куповину за бебу бирао све оно најружније, што му се не свиђа. Знак
љубоморе је показао и када је тражио да му купе опрему за експерименте. Како
родитељи нису хтели да му купе, он им је рекао да ни он није хтео сестру, али да ће је
добити.
Једне ноћи је чуо буку људи и схватио је да се Таталија родила. Баш те вечери он је
одлучио да говори само на јапанском, како га нико не би разумео. Заједно са баком и
татом отишао је по своју, њему јако ружну и жуту сестру. На све могуће начине је хтео
да се реши сестре (остави у прашуми , да је диносаурусима), али су га те идеје брзо
прошле када је сазнао да Таталија има жутицу и да она и мама морају у болницу. Тек
тада је схватио да му мама много значи. Увече га је тата затекао на прозору како
мирише мамин шал. То вече је одлучио да не говори више на јапанском већ да призна да
много брине за Таталију јер је јако мала. Чврстим загрљајем тата је успео да смири
дечака, а сутрадан су отишли заједно у болницу да доведу Таталију и маму кући.
Књига је веома поучна и занимљива, а ја сам из ње научио да не требамо бити
љубоморни на своју сестру или брата.
Порука: Љубав увек побеђује љубомору.

