Назив дела: Шешир професора Косте Вујића
Име и презиме писца:Милован Витезовић
Наслов рада: унеси наслов рада
Изненађење, смех, па опет изнанеђење, па опет смех; радње се ређају као концентрични
кругови, сваки узбудљивији од претходног. Читалац онда, као и сам професор Вујић Коста,
почиње да очекује неочекивано, па остаје само смех.
Друго време, други и мангупи. Искрено, далеко занимљивији, смелији и креативнији од оних
које виђам сваког дана. Мангупи, а ђаци; уметници, књижевници и научници. И све што раде,
раде својим талентом и својим знањем. Њихове шале су истицале њихове вештине и добре
намере.
У књизи је, поред мангупирања, приказана важност односа између професора и ученика.
Господин професор треба да буде и пријатељ. Ипак, ђаке не ограничавају само школска
правила да му се приближе, већ и она која се подразумевају у животу. Иако су били блиски
као пријатељи, међу њима је постојало велико поштовање у односа ученика и наставника,
карактеристично за тај век.
Сврстати све те личности у један разред била је генијална идеја. Ко би још уопште и
помислио да читање књиге о професору и ђацима може бити испуњено духовито време?
Оваква различита занимања и сличне личности чине такав спој који би и најстожије
директоре и професоре натерао да се одледе, само када би их боље, у душу познавали, као
што их је знао господин Вујић, као што их сада и ми познајемо. Но, није то баш тако било.
Није то да они нису могли да придобију њихове симпатије, они су увек терали по своме,
чинили шта су хтели. Где различите стране вуку канап, не може да буде незатегнут.
Можда је запосленима у школи заправо сметала сопствена старост, а не туђа младост.
Вероватно, да могу, и они би били мангупи, али на тим положајима им то не приличи. А кад
не приличи њима, сматрају да не приличи ни онима који се од њих уче. И тако, лудорије,
казне, па опет лудорије и опет казне, а када се заврши школовање, њихове лудорије сигурно
неће. Концентрични кругови наставиће да се ређају довека.
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