
Прича о девојчици Сари 
 

 
У једном малом граду живела је девојчица по имену Сара. Она је имала дугу смеђу 
косу и крупне смеђе очи. Њена мама је била лекар, а тата полицајац. 
 
Сара је имала три љубимца: куцу Леона, мацу Леу и канаринца Поли. Јако их је 
волела, али поред тих љубимаца волела је да вози бицикл. Сарин бицикл је био 
мали и стар. Једног дана у излогу једне продавнице видела је диван розе бицикл. 
Имао је розе точкове и љубичасте гуме. Тога дана Сара је питала родитеље да ли 
може да га добије за рођендан. Мама и тата су климнули главом и рекли да треба да 
прикупи нешто новца и потом ће јој они додати. 
 
Једног дана Сара је изашла да се са љубимцима провоза бициклом. Успут су срели 
другаре који су се играли са браћом и сестрама. Пришла им је да се јави, а они су 
само причали како је дивно имати бату или секу. Сара се осећала тужно и 
непријатно. После неколико дана Сара је кренула на Дечију пијацу и тако је ишла 
сваки дан и продавала своје лутке и одећу. Мама и тата су мислили да је то за 
бицикл. Сара је читала књиге и за сваку књигу би добила по сто динара. Чак и када 
би била код баке, помагала би јој у кућним пословима како би добила џепарац. 
 
Ближио се Сарин рођендан, а Сара је за сваку петицу добијала по сто динара. 
Скупљала би паре и помагала баки. Једном, Сара је отишла на рођендан код своје 
најбоље другарице Лане. Осећала се врло непријатно јер су сви довели брата или 
сестру, а она је била сама. Када је на ред дошла торта, сви су сели поред брата или 
сестре, само она је седела сама. 
 
Дошао је дан и за Сарин рођендан. Сви су се окупили, а Сара је пришла мами и 
тати и упитала их: „Да ли је ово доста за брата?“, пружајући им своју касицу 
препуну новца. Мама и тата су се погледали и постидели се. „Јесте, Саро. Добићеш 
брата“, одговорила је мама!!! Сара је била пресрећна и упитала: „ А када ћу добити 
брата?“ Сви су се искрено насмејали. 
 
Коначно, Сара је добила брата. Свом бати је са мамом и татом дала име Михајло. 
Када би сви размишљали као Сара, било би пуно више деце и свет би био пуно 
лепши! 
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