Назив дела: Тата ти си луд
Име и презиме писца: Вилијам Саројан
Наслов рада: Тата ти си луд

Сигуран сам да нема детета, посебно десетогодишњег дечака, коме тата није важна
личност у његовом одрастању.
Ја сам Марко. Данас је 06.05.2018. године. Тачно 4300 дана од мог рођења. Свакодневно
је мој тата био тај који ме подржава, разуме и даје одговоре на сва моја питања. И она која
имају смисла, и на она друга. Са њим делим тајне, срећу због успеха, тугу због
неуспеха...волим га бескрајно , али има дана када помислим- ТАТА ТИ СИ ЛУД!!!
Управо тако се зове и роман који је написао Вилијам Саројан. Ако се одлучите да га
прочитате забавићете се и насмејати.
Дечак Пит живи са мајком и сестром. На његов десети рођендан у посету им долази њихов
отац, писац. Након тога, дечак одлази на неко време да живи код њега. И ту све почиње…
Читајући роман сазнаћете како дечак Пит проводи време са својим оцем.
Спремање ,,Пишчевог пиринча” за вечеру, Игра речи, вожња бицикла, трка до Црвене
стене, путовање у Залив Полумесеца… само су неке од њихових заједничких авантура које
живот једног дечака чине посебним.
Роман ,, Тата ти си луд” вас води на путовање кроз занимљиве догађаје и интересантне
разговоре између радозналог Пита и његовог оца. После сваког прочитаног поглавља, а
418
има
их шездесет три, бићете богатији за неко ново сазнање о љубави и мржњи, школи,
стрпљењу, уметности… Открићете ,,мале” тајне писаца, схватићете колико је важно сваку
ствар на свету, па чак и обичну шкољку или камен, посматрати пажљиво, јер само тако
можете научити да и најмања ствар значи много више него што изгледа. Научићете да је и
коров важан! Схватићете зашто је важно бити стрпљив. Па чак и то како да свог оца учините
најпоноснијим на свету и да живот може бити леп и са веома мало новца , aли са пуно
маште.
и презиме:
Марко
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Једном сам негде прочитао- Тата, буди ту, свакиИме
тренутак
је важан!
Ако желите
да то
кажете свом тати, поклоните му ову књигу. Прочитајте је заједно. Можда ће то бити почетак
неке ваше заједничке авантуре!
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