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Ана хоће да се пење
Анин брат Алекса попео се до кућице на дрвету у 
дворишту. „Хоћу и ја да се попнем”, рекла је Ана. 
Али Алекса је подигао мердевине и рекао: „Не, 
Ана, не можеш да се попнеш.”

„Ти си мала да се пењеш уз мердевине”, рекао 
је тата. „Сувише је високо за тебе”, рекла је мама. 
Али Ана је решила да се попне до кућице на 
дрвету.
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Стога, кад је нико није гледао, Ана је отишла до 
оставе и извукла своју столичицу и кутију за играчке. 
„Сад ћу бити довољно висока да се попнем”, рекла је.

Ана се попела на кутију па на столицу. 
„Још мало и ту сам”, рекла је и поскочила да 

дохвати кућицу.
Али столица се срушила и пала на траву. 
„Упомоћ!”, повикала је Ана. „Не могу да сиђем!”
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Алекса је погледао доле из кућице, а мама је 
погледала горе. Потом је тата брже-боље притрчао 
дрвету. Подигао је руке ка Ани и рекао: „Ја ћу те 
спустити.” Ана је убрзо била на сигурном.

„Ана, мораш да нас слушаш”, рекла је мама.
„Извини, мама”, рекла је Ана. „Али једног дана 

научићу да се пењем по дрвећу.”
Сви су се осмехнули. „Знамо да хоћеш”, рекли су.
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Дадина лутка
Дада је на летовању изгубила омиљену лутку. 
Кад се вратила кући, играла се с медом и зеком, 
али то није било исто. „Хоћу омиљену лутку!”, 
плакала је Дада.

Мама је нежно загрлила Даду. „Хоћеш ли 
да одеш до суседног дворишта да се играш с 
Нађом?”, питала је. „То ће те развеселити.” 

„Да, хоћу”, одговорила је Дада и обрисала сузе.


