Назив дела: ХОБИТ
Име и презиме писца: Џ. Р. Р. Толкин
Наслов рада: Чаробни огртач истине
Гандалф, чаробњак, увукао је Билба Багинса у пустоловину са патуљцима чија
имена звоне као дечија брзалица. Изговорите: Билбо, Балин, Двалин, Кили, Фили, Дори,
Нори, Ори, Оин, Голин, Бифор, Бофур, Бомбур и Торин. Патуљци су хтели да поврате
благо од змаја. Изгледало је да је Толкин писао бајку са срећним крајем, али то је био
само огртач за истину.
Сазревање почиње уз неразамуљиве речи које научимо у кући, делује лако, а пуно
је изненађења. Пут Билбов је пут сазревања и самоспозnаје. Ишао је са дружином кроз
борбе, без предаха, често уморан и гладан. Борио се са џиновима, упознао Елронда,
сукобио се са бауцима, нашао прстен невидљивости, бежао од вукова, умакао ношен
канџама орла, упознао Беорна човека-медведа, преживео Мрку шуму, тукао се са
пауцима, надмудрио шумске виловњаке, у бурадима са дружином спустио се до
Језерграда, пењао до Самотне Планине, надмудривао са змајем, открио му слабост,
помирио снаге светла, преживео рат пет армија и највеће благо није га учинило
похлепним. На крају је кренуо кући носећи невољно само колико један коњић може да
понесе. Одважни Билбо није желео да напусти удобну фотељу и пуну оставу, али како би
иначе сазнао да је сналажљив, поштен, да држи реч, да не напушта пријатеље, и када
зaноветају, и када му много не верују. У неким биткама било је битније да си невидљив,
него силан. Безбедних путева нема, а раскрснице само нуде различит задатак. Чаробњак
не решава магијом битке. Мудрост је магија и он је нуди саветима. Ликови су шарени, као
људи које свако од нас среће на свом путу. Ту је један мапнипулатор, Господар, грамзива
родбина, храбри борац, Беорн који је познао животињско у себи и не једе звери, богаташ,
хајдук, змај без самилости, Шмауг... Нису сви преживели. Избори имају цену. Ликова
жена нема. Треба их очекивати на путу који долази после одрастања.
После свега Билбо се опрашта, али оствља у срцу врата таман толика да кроз њих
прође весели, босоноги хобит, који је волео да једе. Важно је да увек остану отворена.
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