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''Тата ти си луд'' је шаљива прича о оцу и сину који живе заједно. Питови родитељи 
су разведени, а мајка није могла да одгаја њега и сестру, па су се родитељи на дечаково 
задовољство договорили да Пит живи са оцем. Њих двојица живе у кућици на обали близу 
Малибуа. Њему се много свиђа што живи с татом, али кад су за Божић отишли код маме 
схватио је колико му ипак и она недостаје.  

Пит је врло посебан. Он свако вече тражи од тате да му да да пије млеко иако га 
мрзи. Веома је радознао, пун је филозофских питања, на пример интересује га која је сврха 
живота. Не смета му сиромаштво и није пробирљив кад је храна у питању. Не воли школу, 
али кад ју је променио више му није било толико страшно.  

Питу недостаје млађа сестра, али он то не признаје и каже да му је чак и то што 
прича с њом на одмору у школи довољна доза гњаваже. Кад га је тата питао да ли би желео 
да и она дође код њих да живи, он се мало уплашио јер је помислио да ће му она одузети 
тату. Ипак, није био себичан, па је рекао да то може да се одложи за следећу годину.  

Тата је луцкаст и сања да ће Пит једног дана постати писац. И он сам је писац и 
труди се да од тога живи. Увек одговара Питу на његова питања о животу и његовој сврси. 
Оцу је само важно да има кров над главом, пун стомак и нека кола којима може да вози 
Пита у школу и на излете. Он мисли да свака ствар, макар и најмања на свету заслужује 
бар мало пажње. Та мисао Питовог оца ми се много допала.  

Иако су веома сиромашни, Пит и његов отац се понашају се и осећају као да су 
богати. Они имају прави однос оца и сина, мада понекад и замене улоге, бар у игри. Од 
свега праве забаву и никад им није досадно. Тата непрестано учи Пита важним животним 
лекцијама, али у исто време и он учи од Пита.  

Роман „Тата ти си луд“ је посебан, поучан и тера на размишљање сваког ко га 
прочита. Ја сам га прочитао два пута са уживањем и сваки пут сам из њега извукао неку 
нову, важну поуку.  
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