АГИ И ЕМА
-ИГОР КОЛАРОВ-

Свакодневницу дечак Аги проводи усамљено.Примећује да се сам мења како дани
пролазе.Али нe проналаз да пронађе одговарајућу игру ,друга .Пита се шта би и да има
корњачу за кућног љубимца?
Дани се ређају у непрестаном трагању за нечим што би га
заинтересовало.Дечак има девет година.Родитељи су по цео дан на послу .Када дођу нису
заинтересовани за Агија који има безброј питања за њих.Бар да га салушају.Тати је увек у
том моменту када Аги хоће са њим да разговара,телевизијски програм знимњивији.Мама
је преокупирана изласцима,забавом након посла.Једном речју Аги је усмљен и препуштен
сам себи.Често је ујак обилазио дечака.Међутим ујак је то време проводио у спавању.Деца
из школе су избегавала да се друже са њим.Једнога дана дечак је прпознао
занимљиву,необичну старију госпођу која у Агију проналази друштво за смех,машту коју
носи са собом.Сигурно да ни њене другарице нису могле схватити Емину потребу да и
даље машта,истражује и радује необичним ситницама.То је моје мишљење .Живела је у
расклиматаној кући коју је Аги називао,,Зачарани замак“.Ема је увек имала разумевања и
стрпљење да саслуша Агија .Поклонила му је свеску да уноси сва своја запажања и
белешке .Постали су више од пријатеља,другари на обострано задовољство.Вероватно се
све особе ,било деца или старији осећају усамљено када живе сами издвојени из
средине.Ема није крила радост и задовољство да подели дан са Агијем.А Аги је пресрећан
обожавао Емино друштво.На жалост како једна реченица наговештава :,,да живот у
почетку не можеш да разумеш,а касније још мање“.Тако је вест да се Аги поново сели
изазвала тугу ,бес и љутњу .Аги је то тешко примио.Као и сваки одани пријатељ и Ема је
нашла начин да се нађе поново у суседству Агија.Свој замак је продала и купила кућу у
близини.Њихово пријатељство је настављено.
Од своје маште и снова не можеш побећи ако су у духу доброте,разумевања и
оданог пријатељства.Ема је осетила шта је потребно срцу једног дечака .Аги је учинио да
својом духовитошћу ,игром и радознашћу подсети старицу да поново проживи детињство.
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