Meena - Učimo se ljubezni
Otroci potrebujejo spodbudo, nego in igro že od zgodnjega otroštva in pomembno je, da se očetje
vključijo pri njihovem razvoju.
Nekega jutra je Meenina babica izdelovala pregrinjalo. Meeninemu bratu Rajuju je bilo zelo
všeč.

Ne, Raju. Za
dojenčka tete Bijli.
bo.

Je to zame,
babica?

Takrat je zazvonil šolski zvonec.
Meena je zaklicala: Čas za šolo! Čas za šolo! Raju je prijel Meeno za roko in jo povabil: Pridi,
Meena, čas je, da greva v šolo. Ko sta Meena in Raju prispela do šole, je bil celoten razred zbran
okrog šolske mačke. Imela bo mladičke.
Podite nežni.
Potrebuje nego
in dobro hrano.

Dobro
hrano?!

M

Meenina teta Bijli bo tudi imela dojenčka. Tisto popoldne je s svojo družino prišla v Meenino
hišo, da bo tam ostala do poroda. Raju je zaklical: Glej, oče je pripeljal teto in strica. Teta Bijli
je bila očetova sestra. Njen sin Lala je bil prvič na obisku pri svojih bratrancih in sestričnah.

Bom jaz
vzela
torbo,
teta.

Ko je babica videla teto Bijli, jo je zaskrbelo za njeno zdravje. Babica je teti dejala: Videti si zelo
utrujena. Ali dobro ješ? Raju se je spomnil, kaj je učiteljica povedala o dobri hrani. Vsaka
mamica, ki bo rodila otroka, mora jesti dobro in kakovostno ter zdravo hrano.

Hm, dobra
hrana.

Izvoli,
teta.

Meena in Mithu sta se zelo trudila, da bi se spoprijateljila z Lalom. Ni ju hotel pogledati in trdno
se je oklepal svoje igračke račke. Meena ga je pozdravila: Živjo, Lala. In papagaj Mithi je
zaklical: Lala, Lala!
Nato je Meenina sestrica Rani začela jokati. Oče, Meena, Raju in Mithu so se takoj ljubeče zbrali
okrog dojenčka. Mamica je vzela Rani v naročje in jo pobožala: Je že dobro, Rani. Tukaj smo!
Naslednje jutro je bila teta nekoliko bolj spočita. Lala še vedno ni pogledal nikogar ali
spregovoril. Mati je masirala Rani.
Prišla je zdravstvena delavka. Rada je skrbela za otroke v vasi. Vzela je malo Rani v naročje in
jo masirala. Kako si zdrava in živahna, je reklamali deklici Rani. Zdravstvena delavka se je
pogovorila tudi s teto Bijli in jo povabila, naj obišče zdravstveni center, da jo pregleda. Babici je
zagotovila: Poskrbeli bomo, da bo počivala in dobro jedla. In poskrbela bom, da bo z njo in
dojenčkom vse v redu.
Lala se ni hotel spoprijateljiti z zdravstveno delavko, čeprav se je zelo trudila. Tudi Lala je vzela
v naročje, ga božala in spraševala: Daj, povej mi, kako ti je ime.
V tem času je v šoli mačka pravkar skotila svoje mladičke.

Ko bodo zrasli, se
bo z njimi igrala in
jih učila.

Ko sta se vračala iz šole, je Raju vprašal Meeno, zakaj Lalu noče govoriti in se igrati kot ostali
otroci. Meena je malo razmišljala na to pa rekla: Mogoče se teta in stric ne igrata veliko z njim.
Meena in Raju sta se odločila še bolj potrdutiti, da bi se spoprijateljila s svojim bratrancem.
V naslednjih dneh se je začel Lala bolj zanimati za igro, toda še vedno ni bil pripravljen, da bi v
njej sodeloval. Opazoval je in se trdno oklepal svoje račke. Meenini starši so se prav tako
zavedali, da Lala potrebuje več ljubezni in pozornosti. Stric je vneto poslušal.
Z mamo in očetom se je pogovarjal in ju poslušal, kako doma preživljajo čas z otroki. Meenin
oče je dejal: Z otroki se moramo ves čas igrati in jih imeti radi.
Trajalo je več tednov klepetanja, smejanja in ljubezni v Meeninem domu, da se je Lala začel
spreminjati. S svojo račko je počasi začel sodelovati pri aktivnostih Meene in Rajuja.
Nekega popoldneva sta Meena in Raju vse naučila nove igre. In med igranjem je bnnadoma
Raju skočil Meeni v naročje. Rani in Lala sta ga posnemala. Nato je Mithu objel Meeno in mama
je objela Rani. Mama je vzkliknila: Močno objemimo svoje otroke! Ooo, moja Meena!
Teta je posnemala Meenino mamo. Ko je objela Lala, se je fantek smejal in zavriskal od sreče.
Kmalu je napočil čas, ko naj bi teta rodila. Babica jo je vprašala: Se dobro počutiš? Teta pa je
rekla: Ne skrbita. Kar pojdita na polje.

Bila se počitnice. Meena in Raju sta Lala peljala pogledat, kako zelo so mladi mucki že zrasli.
meena je božala mucke in rekal Lalu: Poglej, kako jih je njihova mati naučila, da se igrajo z
njenim repom. Tako se učijo loviti miši.
Ko so bili v šoli, jim je mama prišla povedat, da so teto odpeljali v bolnišnico. Otroke je poslala,
da poiščejo strica.

Stric je tekel vse do bolnišnice. Preden je vstopil, da bi tam počakal, si je umil umazane roke in
obraz. Čez nekaj časa je teta rodila prelepo deklico. Ko je stric pestoval dojenčka, se je smehljal.

Doma, zavit v pregrinjalo skupaj z dojenčkom, je Lala izgledal precej drugače kot fantek izpred
nekaj tednov. Stric se je sedaj zavedel, kako pomembno je, da otrokom pokažemo ljubezen in
pozornost.
Tetina družina je bila pripravljena na odhod. Ko so se otroci pogovarjali, je samo Lala opazil, da
se je mala Rani splazila na rob verande. In takrat je v opozorilo vsem zaklical: RANI!
Lala je končno spregovoril! Vsi so se tega razveselili, saj je bil do sedaj Lala zelo sramežljiv.
Nato so vsi presenečeno opazovali, kako je Lala svojo priljubljeno račko položil v Rani v
naročje. Kako poseben dan!

