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Имам једног стрица, јесам ли вам причала о 
њему? Нисам? О томе како је немиран, или 
како прича сулудо смешне приче? Тако је 
забаван! Ако мене питате, свакој породици је 
потребан неко као мој стрика, али не би баш 
требало увек да верујете свему што каже.
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Зашто? Па рећи ћу вам, али морате да 
обећате да ово остаје међу нама, важи?

На пример, он нон-стоп прича о 
некаквом пријатељу зебри! Знате, она 
животиња са четири ноге 
која као да носи пругасту 
пиџаму. Али његов пријатељ 
наводно изгледа помало као 
ово чудо са слике.
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Схватили сте? Онда ћу да вам причам из 
почетка о овом пријатељу зебри.

Сваке седмице мој стрика и ја идемо 
у шетњу. Био је то баш један од тих дана 
када смо кренули у шетњу. Док смо шетали 
улицом, у једној руци сам држала сладолед од 
чоколаде који сам га наговорила да ми купи, 
а стрика ме је држао за другу руку. Тада ми 
је рекао за свога пријатеља зебру. Сва сам се 
претворила у уши.

Стрика је путовао на одмор у Швајцарску 
када га је упознао, мислим, тог пријатеља 
зебру. Од свих места, срео га је на аеродрому; 
док је чекао на свој лет. Стрика му је пришао 
и заинтересовано сео крај њега.
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И, шта сам ја урадила? Наравно да му 
нисам поверовала! „Шта је зебра радила 
на аеродрому?”, одмах сам га питала. И шта 
мислите да ми је одговорио?

„Зар зебре не могу да имају рођаке? Зар не 
могу да им иду у посету?”
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Хоћемо ли заједно да запевамо?

Ми вам од срца препоручујемо да заједно с вашим стриком запевате 

ове песмице или просто преузмете неку већ познату мелодију и заједно 

запевате из свег гласа (и то само ако не читате ово баш пред спавање, јер 

ћете пробудити цео комшилук, па вам онда препоручујемо да само тихо 

певушите). Ако случајно немате стрику, послужиће и ујка.




