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„Аги и Ема“ – Игор Коларов

Живот је диван и бескрајан

У нашој библиотеци ради библиотекарка коју сви воле, јер другачије није
могуће. Увек има топао осмех, праве речи и књигу баш за мене. Последњи пут ми је
препоручила роман "Аги и Ема".
Пошто се ја зовем Ема, помислила сам да је прича о некој девојчици јер
никад нисам упознала одраслу особу која се тако зове. Испоставило се да је ова Ема бака. Али није обична старица, више је налик луцкастој девојчици која одбија да се
понаша по правилима одраслих.
Није само име било као моје. Како сам одмицала са читањем, била сам
све зачуђенија новим сличностима на које сам наилазила. Аги је био усамљени дечак
чији
родитељи су били презаузети послом и нису имали времена за њега. Када је упознао
Ему, стекао је праву пријатељицу која му посвећује пажњу и поклања љубав. Све
време је проводио са њом и били су то најлепши дани његовог детињства.
Слично као Аги и ја највише времена проводим са својом баком. Мама не
живи са нама, тата пуно ради а бака је увек ту за мене. И она мени, као Ема Агију,
прича приче за лаку ноћ, теши ме кад сам тужна, игра се са мном жмурке и води ме
свуда са собом. Прави ми колаче које волим, а понекад их спремамо заједно. И она
има гомиле књига, воли да пише и да усваја напуштене куце и маце.
Када смо заједно прочитале књигу, договориле смо се да убудуће будемо
безбрижније и помало шашаве "јер је живот диван и бескрајан".
И на крају, она најважнија сличност. Као што је Ема пошла за Агијем кад се
преселио, знам да би и моја бака кренула за мном на крај света.
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РАЗРЕД, ИМЕ ШКОЛЕ
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