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Роман ,,Шешир професора Косте Вујића” нам заправо доказује да
професори, наставници нису само особе које нас оцењују, већ су тo
људи који нас изведу на пут и помогну нам да остваримо највећи циљ
у животу, да будемо људи.Професор Коста Вујић је успешно извршио
тај задатак.Oд својих ученика je направио интернационално познату
елиту, која је жртвовала своје данас, за наше сутра.Разговор са њима
и то не само o градиву, већ и о његовим занимљивим искуствима и о
њиховим приватним животима је довео до стварања једне jаке везе
која се зове, пријатељство.Коста Вујић није био само њихов
професор немачког језика у Првој мушкој гимназији, био је много
више од тога, њихова подршка и њихов заштитник.Једна ситуација је
била веома занимљива када je у питању заштита његових ђака.Када
je директор Прве мушке гимназије Ђуро Козарац сазнао за серенаду
коју су Михаило Петровић-Алас и Милорад Митровић oтпевали
Mирјани Mаринковић (ћерка министра унутрашњих послова) захтевао
je да се oбојица строго казне за нарушавање мира.Професор Коста
Вујић није имао шта да изгуби због свог oдласка у пензију и зато је
одлучио да одбрани своје ђаке и да докаже директору Kозарцу да
љубав није злочин.То je била само једна од многих ситуација где је
професор Коста Вујић прекршио правила и то само због својих ђака
који су га ценили и као професора и као човека.Koстин боемски
живот,добро расположење, шетање и његова чувена реченица:,,Све
мангуп до мангупа”, су елементи који се спајају у једну посебну
љубав коју oсећам према овом лику.Велика љубав према поезији и
романтичан дух Милорада Mитровића су такође симпатични.Свирање
виолине и коришћење интелигенције су исто фактори који су
пробудили моје интересовање за Mихаила Петровића.Читајући ову
књигу, схватио сам да су таленат, рад, дисциплина само мали део
шешира чије име је успех.Поред тога човек мора имати искуство и
доброг ментора који ће му помоћи да савлада сваку препреку.
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