Назив дела: Прича о Таталији
Име и презиме писца: Весна Алексић
Наслов рада: Пре и после читања
Када сам чула за наслов књиге Весне Алексић „Прича о Таталији“
запитала сам се шта је, или ко је Таталија. Мислила сам да има неке везе
са татом и лијом, или да је то нека земља попут Италије, па сам мислила
да је неко живо биће? Међутим, већ на првим страницама сазнала сам да
није реч ни о цвету, ни о имену за неки слаткиш, већ о беби која тек
треба да се роди и чије је име, у ствари Наталија, али је брат зове
Таталија. Због љубоморе коју је осећао према још нерођеној сестри,
дечак је радио бројне смешне ствари: искоришћавао родитеље како би
добио поклоне, бирао за сестру ствари које му се нису свиђале,
пропричао ћутећим јапанским језиком, смишљао план како да је пошаље
на Месец, па чак и на Јупитер, како да је смести код диносауруса
биљоједа...
Он се у ствари бојао: бојао се да више неће бити мезимац, да ће сада сви
који се радују доласку бебе њу више волети. Уз то му је недостајала и
мама. Када је беба добила жутицу због које је морала поново у болницу,
и то у пратњи „његове“ маме, најпре се уплашио, па се растужио, а онда
је схватио да и он воли своју сестру и да му и она много недостаје.
Ова књига ме научила да колико год да се брат и сестра свађају, њихова
љубав је много велика. Верујте ми, имам брата који се слично понашао
као и Таталијин брат, а ја знам да ме он много воли, као и ја њега.
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