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Аги и Ема, Игор Коларов

Аги и Ема, право пријатељство
О аутору
Игор Коларов (Београд, 1973-2017) један је од најзначајних и
најпопуларнијих писаца за децу и младе. Због свог начина писања и
хумора омиљен је међу читаоцима свих генерација. Залагао се за
модерну школску лектиру и желео да приближи књижевност деци.
По кратком роману Аги и Ема снимљен је истоимени филм у којем је
главну улогу играла наша позната глумица Милена Дравић. Аги и Ема је
први српски филм за децу после више од двадесет и пет година паузе.
Анализа књиге
Место радње: у Улици храстова
Време радње: за време једног од многих селидби Агијеве породице.
Ликови: Аги и Ема, мама, мата,ујак, ујна.

Радња књиге:
Док сам читао књигу Аги и Ема схватио сам како је могуће право
пријатељство између старице и деветогодишњег дечака. Аги се недавно
доселио у Улицу храстова, што и није чудно јер се Аги досељавао и
исељавао много пута. Он је упознао Ему док је лизао омиљени сладолед
од јагоде. Ема је дошла и питала га колико је сати, а он јој је рекао да је он
са месеца и да је тамо све другачије. И тако једноставно је започело једно
дивно пријатељство.
Ема је деведесетогодишњакиња која живи преко пута Агија. Ема и Аги од
када су се упознали проводе најбоље године свог живота. Ема га води на
сладолед, у циркус и музеј јер његови родитељи никад немају времена за
такве забавне ствари. Ема је писала мало чудњикаве поезије Агију коме то
није сметало. Агијеви родитељи су стално заузети и једва да виде Агија у
току дана, као и његов ујак који је неожењен и који га такође ретко кад
виђа. Ујак сваког дана мора да има двадесетоминутну дремку и сваки пут
кад се пробуди он види Агијев необичан раст.
Док је Аги ишао у школу деца су га стално мучила и ругала му се да је
глуп, а он би све то игнорисао јер је имао подршку од Еме јер му је она
стално говорила да је геније. Њих двоје су проживљавали много забавних
тренутака и уживали у свом дружељу.
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Међутим једног дана Агију су родитељи рекли да ће се опет селити а он се
по обичају затворио у плакар за ципеле јер то увек уради кад је тужан. А
тужан је био јер се плашио да више неће видети Ему.
Аги је плакао и рекао да ће живети на тавану и да могу слободно да га
посете. Рекао је да неће да остави Ему. Родитељи су се тада коначно
запитали ко је та Ема. Аги им је рекао да је она старица која живи преко
пута њихове куће. Његови родитељи су мислили да је она луда старица
мешутим Аги је бранио као прави друг.
Аги се због свега осећао повређено, као да је прогутао мотор који иде јако
брзо. Убрзо се преселио и осећао се некако само и празно. Док је гледао
кроз прозор видео је неку малу страћару од куће која га је подсећала на
Ему. Док се мешкољио у кревету чуо је како је нешто лупило на прозор.
Била је то Ема. Рекла му је да брже устане и да је то уствари њена
страћара и да имају много тога да поправе у њој.
Ема је толико добродушна да је продала све што је имала само да би
била близу свог друга Агија.
Закључак:
У читању ове приче схватио сам да права пријатељства немају границе и
да оно не зависи од година већ од љубави коју пружаш другој особи.
Ово прича говори о једном великом пријатељству.
Поруке:
Право пријатељство не познаје границе и нема препрека.
Пријатељство не зависи од година, зависи од љубави коју исказујеш другој
особи.
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