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Роман ,,Тата, ти си луд,“ америчког писца Вилијема Саројана је оставио велики
утисак на мене. Говори о прелепом односу између оца и сина и њиховим свакодневним
дружењима.
Свако поглавље романа представља један разговор између њих о различитим
темама. Отац, који је у роману и сам писац, објашњава сину ствари из живота, на
једноставан начин. Заједно истражују различита места. Бораве у природи и радују се
животу. Највише ми се допало када су отац и син ишли на залив Полумесеца. На путу до
залива, било је једнако забавно као и када су стигли. Отац га је учио различитим
стварима. Понашао се према њему као да му је друг, као да су најбољи другови. Увек је
нашао времена за њега. Његов син му је узвраћао истом мером. Главни јунаци су отац и
син, али се помињу и мајка и ћерка. Отац је веома занимљив јер је са малом платом
успевао да живи пристојно. Показао је и велику сналажљивост јер је био добар кувар,
па син није осетио немаштину. Он му се диви и угледа се на њега ,па је желео што више
да сазна о стварима из свакодневног живота. Отац је веома волео да кува и добро је то
радио,а сину су се свиђала јела.
Док сам читао књигу, осећао сам да и сам учествујем у разговору. Имао сам своја
питања. Била су свакидашња, која један десетогодишњак може да постави. Читајући
роман, све даље и даље, добијао сам одговоре, који ће ми помоћи у односу са својим
оцем. Дошао сам на идеју да са својим оцем отпутујем у неке далеке крајеве, на неко
занимљиво место, где ћу са њим проводити време .где ћу и ја са њим доживети сличне
авантуре.
Сваки дечак жели да проводи време са својим родитељима, зато што се са њима
осећа сигурно и слободно.
Детињство је важан период нашег живота и све што нас занима, а све нам је
ново, желимо да питамо и добијемо одговор. Зато су ту наши родитељи, који нас штите и
брину о нама.
Читајући овај роман и сами ћете имати своја питања. Одговори вас
чекају.Препоручио бих ову књигу свим узрастима, зато што мислим да би се свако
пронашао у њој сећајући се свог детињства.
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