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Прича о Таталији,  Весна Алексић 

Наслов приказа:   
Прича о Таталији 

Весна Алексић је књижевница за децу и младе, рођена 1958.године у Обреновцу. Њени 
најпознатији романи су: „Марија Модиљани“, „Звезда ругалица“, „Карта за летење“ и 
други. Примила је много награда за своја дела. 
Ово је роман о петогодишњем дечаку и његовој љубомори, јер се дешава велика промена - 
добиће сестру. Чим је сазнао да му је мама трудна, почео је да се осећа као да више није у 
центру пажње. То му је баш засметало! Онда је мама свима послала снимак са ултра звука. 
Тек то му се није свидело, јер су га сви гледали. Кад је сазнао да ће беба бити девојчица и 
да ће је назвати Наталија, он је намерно називао Таталија и упорно се правио да не може 
да изговори одабрано име. Како је мамин стомак постајао све већи, тако је он био све више 
и више љут, па чак и безобразан. Чак је намерно бирао ружне ствари за бебу. 
Једне ноћи стигла је вест да се мама породила. Дечаку је толико сметала радост због 
рођења бебе да је одлучио да прича само на јапанском језику. Пошто није знао да прича 
јапански, ћутао је. Када је мама изашла из болнице, беба Наталија је само спавала, а дечак 
је ћутао. Мама је због тога била веома тужна. Маштао је да је пошаље на Јупитер, у 
прашуму, код диносауруса. Када је дечак видео како је мама тужна, почео је да осећа 
кривицу због свог понашања. Када се беба разболела и добила жутицу, мама је морала са 
њом у болницу. Дечак се тада осећао усамљено и био је веома тужан, јер мама није била 
код куће. Када му је тата објаснио да ће све бити у реду са бебом, дечак је схватио да је 
постао јако забринут за њу. Искрено му је било жао Таталије и осећао се на неки начин чак 
и кривим за то што се десило. Од тог тренутка, све се променило, заволео је своју малу 
сестру и није могао да дочека њен повратак кући. 
Ова књига ми је била јако занимљива, јер је на смешан начин описано дечје сналажење у 
новим ситуацијама. Њихова љутња, бес и љубомора. Схватила сам да када си љубоморан, 
можеш да повредиш друге, а врло често и оне које највише волиш. Родитељи би требало да 
нам помогну и припреме нас на овакве промене како не бисмо били без разлога 
љубоморни, јер свака породица је најбоља када су сви у њој срећни. 
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