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Један мали дечак није хтео да добије сестру Таталију, јер је није ни 
тражио. Њено име је у ствари Наталија, али је њему било згодније да је зове 
Таталија. Све баке, деке, тетке, стричеви, куме, ујне и остала фамилија су се 
радовали бебином доласку на свет. Само се дечак није радовао, јер није хтео да 
дели маму са тамо неком бебом Таталијом. Његова бака је рекла да ће напокон 
моћи да подели ону велику гомилу играчака са секом, међутим он није био 
расположен за дељење.  

Бебиситерка Цеца је веома занимљива, јер док чита приче мења боју гласа 
за сваки лик. Дечак ју је много волео. Али и Цеца је једва чекала Таталију зато 
што би јој правила фризуре, облачила хаљинице и играла се са њом. Дечак је био 
због тога јако љубоморан, а помало и љут. Мислио је да ће сви заборавити на 
њега када се роди Таталија.  

Мама и тата су га повели у куповину ствари за бебу, и мама га је увек 
питала шта се њему више свиђа. Он је намерно увек бирао оно што му се мање 
свиђа. Био је љут јер су све куповали само за Таталију, и зато је он хтео да му 
купе скупу опрему за експерименте. Иако је тата мислио да то није најбоља идеја 
ипак су му купили шта је желео. 

Једнога јутра дечака је пробудила галама баба, деда, тетки, рођака и сви 
су му честитали што је добио сестру. Сви су га љубили и грлили. Њему је било 
врло чудно то смешно понашање одраслих и то само зато јер се родила једна 
беба. Тог момента је решио да ће причати, у ствари да ће ћутати, само  на 
јапанском језику јер је био љут што му се родила сестра.  

Сутрадан су сви отишли да виде бебу у породилишту. Дечак је само 
помислио како његова сека јадно плаче. Он је замишљао да она оде у свемир, да 
живи у џунгли са добрим медведом као дечак Могли или да је поклони 
диносаурусима биљоједима. Смишљао је разне начине како би могао да се 
отараси бебе, јер је он није ни хтео. 

Тата и мама су се забринули зато што дечак није уопште причао и зато што 
је беба спавала непрекидно три дана. Мама и беба су поново отишле у болницу, 
јер је беба имала, како је дечак схватио, неки специјалан рубин због ког је жута и 
спава. Сви су били забринути због бебе, а дечак се расплакао што је мама опет 
отишла. Само Цеца је разумела како се он осећа и тешила га је.  

Много му је мама недостајала и било му је лакше док је мирисао мамин 
шал, јер је осећао њен парфем. Тата га је упитао да ли он то брине за бебу, а 
дечак се изненадио како је тата погодио да размишља о томе како ли ће њој 
онако малој вадити крв кад не зна ни да прича ни да се брани. Тада је схватио да 
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он воли своју сестрицу и осећао се веома лоше што је желео да је пошаље негде 
далеко. Помислио је да је он крив што беба има тај рубин, у ствари билирубин. 
Тата га је утешио да ће све бити у реду и да ће сутра мама и беба доћи кући.  

Дечак је једва чекао да се мама и Таталија врате, јер је схватио да своју 
сестру воли и да је љубав најлепша кад се дели.
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