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Књига „Тата, ти си луд“ Вилијама Саројана је другачија од оних које сам читала 
раније, у њој има пуно топлине и љубави између деце и одраслих. Ово је прича о 
односу десетогодишњег дечака и његовог оца и о породици у којој су родитељи 
разведени, али се труде да њихова деца буду срећна.  

Главни јунак живи са мајком, а онда га отац позива да неко време живи са њим. 
Помаже му да боље разуме живот и да зна како да се снађе у тешким ситуацијама. Они 
разговарају о школи, љубави и мржњи, животним приликама, сазнању, уметности... 

Отац је мудар и даје сину савете и тако му каже: „Прилике су ретко кад повољне, 
па је боље да одмах почнеш учити како да живиш у тешким приликама.“ Највише су ми 
се допале очеве речи о сазнању: „Истина је да ниједан човек није могао то да објасни 
другом па ни отац сину. Знаћеш шта је сазнање кад га будеш стекао. Сигурно ћеш 
знати. То је највећа ствар уопште.“ На питање шта је уметност, тата одговара: „Све. 
Све што нарочито погледаш, све што нарочито видиш, све што нарочито урадиш, све 
што нарочито издвајаш. Да није било уметности, већ одавно бисмо нестали са лица 
земље.“ Ова је књига заиста поучна - писац је објаснио неке веома важне животне 
ствари тако да их деца разумеју. Научила сам да треба да увек знам које су ми ствари 
битне и да се на њих фокусирам и тако остварим своје жеље. 

Отац је разуман, стрпљив и вољан да помогне сину. Писац је и веома је маштовит 
и предлаже сину да напише књигу и на крају приче дечак то прихвата.  

Дешавања у роману су ме подсетила на мој однос са родитељима. Они су 
разведени, живим са мамом и очухом и не проводим много времена са татом, али кад 
смо заједно, лепо се дружимо. Он се труди да ми објасни све што не разумем и да ми 
помогне ако имам неки проблем. Моји родитељи имају добар међусобни однос и заједно 
ми пружају подршку да остварим своје снове. Моја мама је архитекта и уметник и 
прави различите предмете осликане у техници декупаж. Њено стваралаштво је 
инспирација и за мене. Волим да пишем, цртам и певам. Писање приказа и цртање 
илустрација за конкурс „Читам, па шта?“ је за мене један од начина да покажем своју 
креативност и са другима поделим своја дела.  

Роман „Тата, ти си луд“ препоручујем свој деци, посебно оној која се не слажу 
добро са својим родитељима, и мамама и татама да се сете колико је важно да буду 
подршка деци. 
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