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S U G A N PÅ S T R A N DA
Jeg heter Sugan og er lillebroren til Sivatas. Jeg er tre år og har aldri vært på
ferie før. Men nå er jeg på ferie sammen med familien min som er mamma,
pappa, Sujisan, Sintu, Tavan, Ventan og Sivatas! Vi har kjørt bil kjempelangt
og er i en stor by som heter Colombo. Jeg syns byen er litt skummel,
for det er så mange biler og lastebiler overalt. Og så er jeg redd for å gå meg
bort mellom alle de høye husene. Jeg er jo ganske liten, så jeg må passe på
å holde en voksen i hånda hele tiden.
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Heldigvis er det ikke bare skummelt i Colombo. Her på stranda er det ikke
høye hus og biler, men masse spennende å se på. Det er mange mennesker
her, noen spiser is, noen bader og noen leker. Mange barn leker med drager.
Jeg ønsker meg også en drage og ser meg rundt etter pappa. Der er han!
Jeg løper bort og drar ham med meg bort til dem som selger drager.
Jeg spør om jeg kan få en egen drage å leke med.
Pappa sier ja! Jeg velger meg en stor og fin drage med mange farger.
Og så har den bilde av Spiderman, det er skikkelig kult, da! De store barna
klarer å få dragene sine kjempehøyt opp i lufta, men jeg får det ikke til. Pappa
sier jeg må løpe fort bortover og slippe ut snora på dragen så den kan fly.
Jeg løper og løper, men dragen flyr ikke. Den bare henger etter meg på
bakken. Åh, jeg blir så lei meg at jeg nesten begynner å gråte!
Så sier pappa at vi kan prøve å få dragen opp i lufta sammen.
Og da får vi det til! Spiderman-dragen flyr langt oppe i lufta sammen
med alle de andre dragene, og jeg blir veldig glad. Av og til er det veldig
fint å få hjelp av noen voksne. Vi jubler og kikker opp på dragen min
som svever høyest av alle!
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