KARANTINSKI DNEVNIK
Nedelja, 29. Novembar 2020.
Ja sam Tara, a ti si moj karantinski dnevnik.
Pisaću dok ne poludim.
Danas je 51. godišnjica braka babi i dedi, ali je deda na selu.
To ne sprečava babu da ga pita gde je njen poklon.
Ponedeljak 30. Novembar 2020.
Moja mama je otvorila vrata moje sobe i počela da duva balončiće od sapunice u moju sobu. Potom je
zatvorila vrata i pobegla smejući se.
Uveče sam pričala sa Markom i gledali smo seriju.
Utorak 1. Decembar 2020.
Srećan decembar svima koji slave, a posebno ljudima koji su novogodišnje dekoracije postavili novembra.
Deda Mraz se zarazio koronom tako da na našu veliku žalost ove godine nema poklona. Sedi pored kamina a
Baba Mraz mu kuva čaj sa medom.
Rudolf je posebno tužan i nos mu se ugasio.
Sreda, 2. Decembar 2020.
Izolacija čini čuda. Dva sata sam sređivala fioku sa čarapama. Posle toga sam sortirala escajg.
Ko bi rekao da je jednoj kući potrebno pet noževa za mazanje?
Četvrtak, 3. Decembar 2020.
Pročitala sam Životinjsku farmu i kupila čarape na pingvine.
Pingvini su moje jednakije životinje.
Vodila sam ozbiljan razgovor sa Markom o procesorima. On zna puno o tome. Ja ne znam ništa o tome.
Iz njegove perspektive, razgovor je bio sve samo ne ozbiljan.
Petak, 4. Decembar 2020.
Doosadnoooo.
Radila sam domaći i gledala Slagalicu kod babe i dede. Baba mi je ispričala dobar vic:
Pita Perica tatu:
-Tata, šta je to otrov za miševe?
-To ti je, sine, mačka u prahu.
Subota, 5. decembar 2020.
Danas je bio loš dan.
Posvađala sam se sa Markom i plakala zbog elektronike.
Sad idem da gledam seriju i jedem medenjake.
Možda na kraju i ne bude tako loš dan.
PS: mama mi je donela supu, pa sam jela supu u krevetu i dan je ispao baš nekako okej.
Nedelja, 6. decembar 2020.
Deda je došao kod nas da donese pitu od bundeve (za moje roditelje) i papriku (za mene).
Ne volim pitu od bundeve ali veoma me zanima gde je moja baba nabavila papriku u decembru.
Ponedeljak, 7. decembar 2020.
Danas sam saznala da se u svetu uništi jedan par naočara za sunce na svakih 14 minuta i da irvasi vole
banane.
Rudolf je pojeo dve banane i nos mu opet svetli.
Ali je izgubio naočare za sunce.
Takođe, više ne pričam sa Markom.

