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Прича о Таталији, ВеснаАлексић
Ово је прича о једној беби која се зове Наталија и о њеном старијем брату Рељи,
који је њу назвао Таталија. Заправо, он још увек није умео лепо да прича, па је зато правио
смешна имена. Када деца не знају да причају лепо, воде их лекару за речи, који се зове
логопед. Тако је и он учио да прича. Међутим, ово није прича о томе, већ о доласку
Таталије - Наталије.
Реља је био збуњен свом том гужвом око доласка бебе. ,,Каква беба”, размишљао је.
Није видео никакву бебу на неким сликама које му је мама показивала. Није му било јасно
ни зашто те слике шаље свима које познаје, то је била само једна црна мрља. Ишао је са
родитељима у куповину за бебу. Реља је увек намерно бирао ствари које му се мање
свиђају да би беба била ружна. Али једном је искористио прилику, па је од тате затражио
да му купи једну скупу играчку . И тата му је купио. Можда та беба и не буде толико лоша.
Највећи проблем са доласком млађе сестре је тај што све мораш да делиш са њом:
маму, тату, играчке, баку, деку, тетку, па чак и дадиљу. Мене су спремили да све морам да
делим, али ми нико није казао да се и дадиља дели. Код нас је ту испао највећи проблем
који још увек траје, исто као и код Реље и његове Цеце.
Има и лепих ствари када имаш млађу сестру. Ако је добра, можете да се играте
заједно. Понекад правите несташлуке и плашите родитеље. То буде веома забавно док
млађа сестра из необјашњивог разлога не почне да вришти. Тад настане хаос. Тако сам ја
моју сестру назвао Дрекавац. Морам да кажем да сам разумео Рељу кад је био љут што су
га пробудили у сред ноћи кад се Таталија родила и кад је одлучио да прича јапански, што
је значило да ћути на јапанском да ни са ким не би морао да прича. Разумео сам га и када
је желео да је пошаље на Јупитер или да је да донсаурисима да би отишла што даље од
њега, маме и тате. Али знам да му је било много тешко кад је Тататлија отишла у болницу
због жутице. Иако нам те бебе сметају, без њих не можемо. И ја сам био уплашен када је
мама са мојом сестром била у болници. Стално сам размишљао када ће доћи кући и да ли
ће све бити у реду.
Реља воли Таталију, а ја свог малог Дрекавца, и није то тако лоше када са неким
можеш нешто да поделиш.

РАЗРЕД, ИМЕ ШКОЛЕ

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

.1

