
Лето без бриге, проведи крај књиге 

Странице моје нека буду и странице твоје 

 

Двадесет први век – савремено доба пуно нове технологије. Телефони, рачунари, таблети, 

све је то потисло и ставило у други план нешто уз шта би свако дете требало да заспи и да 

се буди- књигу! Захваљујући својој мами, ја сам овог лета први пут прочитао, разумео и 

заувек заволео књигу. 

На телевизији се приказивао филм „Орлови рано лете“, а ја сам без даха гледао и уживао. 

Мама је дошла са посла и ја сам је позвао да ми се придружи да заједно гледамо. Само се 

насмешила  и  рекла да је давно прочитала књигу „ Орлови рано лете“ Бранка Ћопића и да 

је по њој овај филм и урађен. Рекла је да би требало и ја да је прочитам јер је потпуно 

другачији осећај. Када смо следећи дан отишли до града, свратио сам до библиотеке и 

узео књигу. Неколико дана је стајала на мом радном столу и ја сам био неодлучан да 

кренем са читањем. Ипак,  узео сам је у руке, кренуо да читам и мислим да је то била 

љубав на први додир њених корица.  

Заборавио сам на време и простор око себе. Нисам осећао глад, само сам желео да 

прочитам што више страница. Мама је била у праву. Било је другачије, нестварно, па као 

да сам и ја био са том храбром децом и као да сам заједно са њима проживљавао све 

авантуре. Ликови су били описани тако да сам у својој  глави могао да замислим сваког 

појединачно- дугоногог Стрица, пољара Лијана, девојчицу Луњу. Мамин осмех када ме је 

угледала са књигом у руци био је највећа награда. Успела је да своју љубав према књизи 

пренесе и на мене. Предложила ми је још занимљивих књига и намеравам да их све 

прочитам.  

Препоручио бих сваком детету да одвоји мало времена за читање књига, јер је то једно 

невероватно искуство које сам ја доживео овог лета.  Уз књигу увек заборављамо све 

бриге, проблеме па на њеним корицама можемо одлетети у ново царство.  
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