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                                                     Прича о Таталији 

Таталија није врста цвета, ни нека врста слаткиша, па чак ни сладоледа, ако сте то 

помислили.  

То је хм, пардон, у питању је Наталија. На првом снимку Таталија је изгледала као 

мрвица. На другом снимку је била величине кекса. Када смо отишли у куповину, мама ме 

је питала да бирам одећу за Таталију. Тада ми је пало на памет да бирам све што ми се не 

свиђа. Тако је нарасло брдо зелене и жуте одеће. А тек кад видите играчке које сам јој 

изабрао, све су ружне.  

Не можете да верујете шта све треба за бебу. Много тога!  

Тад ми је пало на памет да ми је потребна опрема за експерименте. Тешко, али сам 

успео да их убедим. Тата није био задовољан.  

Мама је отишла у болницу.  

ЈАПАНСКИ ЈЕЗИК 

Када се Таталија родила, сви су галамили и пробудили ме: бабе, тетке, деке. 

У пола ноћи. Сви су ме цмакали и честитали што сам добио сестру. Није ми било 

пријатно када сам видео да мама није у кревету. Када су донели торту, цео лакат сам 

умочио у њу, случајно. 

Бака ме је брисала и говорила да сам то случајно урадио и да су обећали мами да ћу 

бити добар и да ћу научити да кажем Наталија. Погледао сам баку и рекао да ја ништа 

нисам обећао мами. 

Толико ми је недостајала мама да сам мирисао њен шал, зато што је мирисао на њу. 

Тата ме је упитао зашто то радим, ја сам нешто промрљао и тати се учинило да ја 

говорим јапански. Пала ми је добра идеја на памет. Причаћу јапански.  
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Бака ме је сва узбуђена пробудила и пожуривала ме је да одемо у болницу да 

посетимо маму. Тако смо отишли са узбуђеном бабом.  

ЖУТИЦА 

Беба је изгледала као жуто паче.  

Када су је довели кући, само је спавала. Није се будила три дана. Тата је одмах позвао 

лекара и маму и бебу су одвели у болницу. Много сам се био уплашио. А када ме је Цеца, 

моја дадиља, питала да ли хоћу да ми чита ,,Алису у Земљи чуда”, у глави сам рекао да ми 

није ни до чега, хоћу своју маму. 

Тата се много бринуо за бебу и стално је прсте провлачио кроз косу. Плашио сам се да 

је беба болесна због мене јер сам желео да нестане. То сам рекао тати. Он ме је помазио и 

загрлио. Питао сам тату да ли сутра можемо да вратимо маму и бебу кући на санкама. 

Када сам схватио да ће све бити у реду, тек тад сам заволео своју сестру.  

Ја сам млађа сестра и овако није било код мене. Мој брат ми се радовао од првог дана. 

Волимо се највише на свету, иако се некада побијемо и посвађамо. 
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