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има Зорић је био дечак као и 
сви други. Имао је седам година 
и сваког јутра је ишао у школу. 
Није био најнижи, али ни најви-

ши међу својим вршњацима. Имао је 
густу црну косу и очи боје кестена. Био 
је добар ђак, а од свих часова највише 
је волео физичко, кад је са другарима 
играо фудбал. 
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Сима је много 
желео да има пса. Није 

важно да ли великог или малог. Код 
куће је, међутим, имао златну рибицу. 

Њу је хранио сва-
ког другог дана.  

Сима се трудио 
да једе сву храну. 
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Једини изузетак било је поврће које би 
сакривао у салвети и потом бацио. Код 
куће то није било нимало лако. Сима 
толико није волео поврће, да се мр-
штио чим га види на тањиру. Одрасли 
из његове породице, а нарочито ма-
ма, заборављали су на то често. По-
некад му нису дозвољавали да устане 
од стола док не поједе све из тањира, 
као што је чинила његова сестра Са-
ра. Ех, да барем има пса! Давао би му 
кришом испод стола те гадне шарга-
репе. Но, имао је само златну рибицу. 
А ни златне рибице нису баш луде за 
поврћем…

Осим тога, Сима Зорић је имао пре-
зиме које му се заиста јако свиђало.  
З – као Зоро, чувени јунак са маском 
на лицу. Када би писао прво слово свог 
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презимена, онако кривудаво и нео-
бично, Сима би замишљао да у руци 
уместо оловке  др жи мач. 

Ето, то је можда једина необична 
ствар код Симе, савршеног сањара.


