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Вилијам Саројан 

О писцу: Вилијам Саројан је амерички писац пореклом из Јерменије. 
Као мали живео је у сиротишту јер му је отац умро, а мајци се вратио тек када 
је она успела да се запосли. Школу је морао да напусти када је имао дванаест 
година и да ради разне послове како би преживео. Почео је да пише са 
тринаест година. Написао је бројне романе, приповетке и позоришне  комаде. 

          Главни јунаци овог романа су један десетогодишњи дечак и његов отац. 
Њих двојица проводе много времена заједно. Дечак је увек пун питања, а тата 
радо одговара на њих. 

          Књига ми је на почетку била мало чудна, јер њих двојица говоре о 
неким стварима које изгледају безначајне. Ипак, убрзо сам видео да су те 
свакодневне ствари у ствари веома важне. Кроз њих је дечак откривао 
свакакве животне истине и добијао важне поуке и савете. 

          Отац је писац, а дечак жели да буде летач и да лети на првој ракети на 
Месец. Ако то не успе, можда би желео да буде и писац. Отац га је учио да 
веома пажљиво посматра сваку ствар јер се тако најбоље учи писању. 

          Више његових поука и размишљања ми се свидело. На пример да се 
мора бити стрпљив и стално истраживати како би се стигло до сазнања. 
Затим, да све оно што је добро долази из љубави, да је добро јести врло 
једноставну храну јер се тако најбоље осети укус... 

          Отац ми се веома допао. Иако је сиромашан, труди се да кроз шалу и 
реалност решава проблеме, чак и када је то недостатак хране, тако што са 



сином броји зрна пасуља пре него што их скува за ручак. Допао ми се и због 
тога што како његов син каже ,,за све има по неку лепу реч, чак и за коров из 
баште, а свако зна да коров није ни за шта.“  

          Књигу препоручујем свим татама и синовима, али и свим другима.


