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Драгомир Ћулафић рођен је 1940. године у малом селу код места Андријевице у 
Црној Гори. Завршио је немачки језик и књижевност на Филозофском факултету у 
Београду. Објавио је велики број књига за децу и био је награђиван. Мени је било 
интересантно када сам прочитала да су његове две песме компоноване и да су 
били хитови емисије „Музички тобоган“. То је емисија за децу у време када је моја 
мама била мала и о којој ми је причала и пуштала ми је преко интернета. Такође 
ми је био занимљив податак да је Драгомир Ћулафић дуго година био управник 
библиотеке „Лаза Костић“ на Бановом брду и да је био чест гост у нашој школи.  
 
 „Како се смеју девојчице“ је једна веома лепа књига. После читања књиге осећала 
сам се срећно и некако смешно, а књигу сам лагално прочитала. 
 
Писац ме је заинтересовао за читање још по наслову. Мислила сам да је у питању 
да се девојчице смеју кикотањем, али кад сам причитала књигу видела сам да није 
само то. Девојчице се не смеју само кикотањем. Смеју се кад су радосне, 
пресрећне, кад им иду сузе радоснице, кад се возе на ролерима са другарицама и 
у многим другим ситуацијама. А некад се смеју и кад немају разлога. 
 
Главни јунак ове књиге је девојчица Наташа, коју њена најбоља другарица Тина 
зове Шећер. У књизи су описани разни Наташини доживљаји, неки у школи, неки 
код куће, а неки и кад иду на одморе. 
 
Највише ми се свидела прича „Одељењско маче“ из које се може научити да 
животињи или неком људском бићу које је мало и беспомоћно треба пружити  
помоћ кад год им је потребна. Увек треба спасти некога ко је у невољи. У овој 
причи проблем је то што се маче крије у кутији. Наташини другари из разреда су га 
нашли на стази у парку крај школе, ставили га у кутију и донели у учионицу. 
Договорили су се да га сваког дана по један ученик носи кући и да га сутрадан 
донесе у школу. Када је учитељица питала шта се то чује у учионици, нико од деце 
није хтео да каже да је у питању маче. Али када је учитељица почела да хода по 
учионици, сви су ућутали. Учитељица је тада видела два слатка мачја ока и упитала 
децу одакле им маче. Тада је Наташа устала и рекла да су га нашли на улици. 
 
Још неколико прича које су баш поучне односе се на Наташин одмор са 
породицом, посебно када су на повратку кући свратили у родно село њеног тате. 
Смешан је био њен „паметни брат“ који је узвикнуо да је сунце село на брег. Сунце 
не може стварно да седне на брег. Оно је, у ствари, залазило иза брда па се њему 
учинило као да је стварно село. Тада су ушли у празну кућу у којој је Наташин тата 
одрастао. Међутим, Наташа се сећала топлине те куће док јој је бака била жива. 
Чак је и рекла тати да је цела кућа - душа. Тата јој је рекао да је то баш лепо 
приметила и да је душа куће у малим стварима које се у њој налазе. То су ствари 
које су користили њени бака и дека на посебан начин. Мислим да јој је кућа тада 



била топлија јер је била пуна љубави, а сада када бака и дека нису живи кућа је 
празна и хладна, али пуна успомена. Ова прича нас учи да треба да чувамо нашу 
традицију да не би отишла у заборав, да не смемо да заборављамо ствари и људе 
који су раније живели већ да их се кроз причу сећамо. 
 
У свакој причи ове књиге мењају се место и ликови. Једино што се не мења је 
главна јунакиња Наташа. Она је добра, некада смешна, забавна. Читајући књигу 
схватила сам да је Наташа слична мојој другарици Миони. Обе имају млађег брата, 
на исти начин разговарају са другарима и другарицама, а и Миона воли животиње 
и стално их спасава.  
 
Препоручујем ову књигу мојим другарицама јер је забавна, смешна и поучна!!! 
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